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[...] O escritor apresenta um duplo comportamento, o duplo ser: o poeta e o 

indivíduo [...] Não somos seres unos. Somos formados por vários “eus”. 

Surpreendemos e contradizemos a nós mesmos, tamanha a nossa 

pluralidade: “Eu sou tu, sou membro do teu corpo e adubo da tua alma. / Sou 

todos e sou um [...]” (MENDES, 1937, s/p). 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Trata-se de um estudo realizado no acervo do escritor com o objetivo de editar a terceira 

edição do livro Canções de meu caminho, do escritor baiano Eulálio de Miranda Motta. O 

livro Canções de meu caminho foi publicado pela primeira vez em 1948 e teve uma segunda 

edição em 1983. Segundo Eulálio Motta, essa segunda edição esgotou-se em menos de 

noventa dias. Imediatamente ele começou a trabalhar na organização de uma terceira edição 

que não veio a lume. O escritor faleceu em 1988, deixando em seu acervo um caderno com 

textos passados a limpo e manuscritos, datiloscritos e impressos com poemas que trazem a 

indicação de que fariam parte da terceira edição de Canções de meu caminho. A pesquisa que 

resultou na dissertação de mestrado, Edição de Canções de meu caminho de Eulálio Motta, é 

o resultado de uma criteriosa pesquisa nas fontes documentais do acervo do escritor e 

apresenta aos leitores a edição de 86 poesias, acompanhadas de um estudo acerca das fontes 

consultadas que revelam o laboratório do escritor. Os textos editados foram escritos entre 

1920 e 1988 e foram organizados em ordem cronológica, registrando as variantes num aparato 

crítico-genético. Optamos por uma edição crítico-genética por ser mais adequada para 

demonstrar o movimento de escrita dos textos. Para subsidiar a pesquisa utilizou-se como 

referências, os estudos já realizados acerca do escritor (BARREIROS, 2015; 2012; 2009), as 

discussões propostas pela Crítica textual (SPINA, 1994; SPAGGIARI; PERUGI, 2004; 

SANTOS et al 2012; SANTOS, 2003), pela Crítica genética (GRÉSILLON, 1991; DE BIASI, 

2012; 2002), e os estudos referentes ao acervo de escritor (ARTIERÈS, 1998; BORDINI, 

2009; 2005; 2001; MARQUES, 2003), entre outros.  
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RESUMEN 

 

Se trata de un estudio realizado en el acervo del escritor con el objetivo de editar la tercera 

edición del libro Canções de meu caminho, del escritor baiano Eulálio de Miranda Motta. El 

libro Canções de meu caminho fue publicado por la primera vez en 1948 y tuvo una segunda 

edición en 1983. Según Eulálio Motta, esa segunda edición se agotó en menos de noventa 

días. Luego, empezó a trabajar en la organización de una tercera edición que no llegó a ser 

publicada. El escritor murió en 1988, dejando en su acervo un cuaderno con textos revisados y 

manuscritos, datiloscritos e impresos con poemas que traen la indicación de que harían parte 

de la tercera edición de Canções de meu caminho. La búsqueda que resultó en la disertación 

de master, Edición de Canções de meu caminho de Eulálio Motta, es el resultado de una 

cuidadosa investigación en las fuentes documentales del acervo del escritor y presenta a los 

lectores la edición de 86 poesías, acompañadas de un estudio acerca de las fuentes consultadas 

que revelan el laboratorio del escritor. Los textos editados fueron escritos entre 1920 y 1988 y 

fueron organizados en orden cronológica, registrando las variantes en un aparato crítico-

genético. Elegimos por una edición crítico-genética por ser más adecuada para demonstrar el 

movimiento de escrita de los textos. Para subvencionar la pesquisa usamos como referencias, 

los estudios ya realizados acerca del escritor (BARREIROS, 2015; 2012; 2009), las 

discusiones propuestas por la Crítica textual (SPINA, 1994; SPAGGIARI; PERUGI, 2004; 

SANTOS et al 2012; SANTOS, 2003), por la Crítica genética (GRÉSILLON, 1991; DE 

BIASI, 2012; 2002), y los estudios referentes al acervo de escritor (ARTIERÈS, 1998; 

BORDINI, 2009; 2005; 2001; MARQUES, 2003), entre otros.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Eulálio de Miranda Motta dedicou-se à escrita literária a partir da década de 1920 até 

seus últimos dias de vida. Faleceu em 1988, deixando inédita grande parte de suas produções, 

que estão preservadas no acervo. Dentre as obras inéditas catalogadas e organizadas por 

Patrício Barreiros (2007), destacam-se 15 cadernos conservados em manuscritos que revelam 

o processo de escrita do escritor. Dos 15 cadernos que compõem o acervo, apenas 9 foram 

considerados como projetos de publicação.  

Em meio a esses projetos editoriais encontra-se o caderno Canções de meu caminho 3ª 

edição, que traz índice, textos passados a limpo acompanhados de variantes substanciais, 

datiloscritos e impressos com poemas inéditos e com indicações de que fariam parte dessa 

terceira edição. Em decorrência desse propósito de editar as obras inéditas do escritor, a 

referente pesquisa teve como objetivo editar a terceira edição do livro Canções de meu 

caminho, de Eulálio Motta. Canções de meu caminho foi publicado pela primeira vez em 

1948 e teve uma segunda edição em 1983. Logo após essa segunda edição, o poeta começou a 

organizar a terceira edição da obra. 

Realizou-se uma pesquisa nas fontes documentais do escritor, foi feito o levantamento 

de todos os testemunhos relacionados ao objeto de estudo. Por tratar-se de um corpus 

composto por textos, em sua maioria, politestemunhais acompanhados de variantes autorais, 

optamos por uma edição crítico-genética por ser a mais adequada para demonstrar o 

movimento de escrita do texto. Foi apresentada a edição de 86 poesias, acompanhada de um 

estudo acerca das fontes consultadas que revelam o laboratório do escritor. Os textos editados 

foram escritos entre 1920 e 1988 em formato de sonetos, poemas livres, cantigas e trovas que 

refletem uma temática diversificada, trazendo à tona os diferentes estilos do escritor enquanto 

poeta. As edições foram dispostas em ordem cronológica, acompanhadas de variantes num 

aparato crítico-genético. 

 

1.1 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação é composta por cinco seções, a primeira refere-se a essa introdução que 

contextualiza a pesquisa e apresenta as seções posteriores. 

A segunda seção, intitulada A construção das identidades do “poeta de água doce”, 

constitui-se de três seções secundárias intituladas: A poesia de Eulálio Motta, O acervo como 

lugar de memória e O acervo de Eulálio Motta e sua pesquisa. Na primeira seção secundária 
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situa-se Eulálio Motta enquanto poeta ao contextualizar sua produção literária na literatura 

baiana nas décadas de 1920 e 1930. Na segunda seção secundária explana-se a importância do 

estudo nos acervos de escritores que são referências de preservação da memória literária 

baiana e brasileira. Na terceira seção secundária apresenta-se brevemente o acervo de Eulálio 

Motta e as produções que o grupo de pesquisa Edição das obras inéditas de Eulálio Motta, 

tem colhido a partir das edições desenvolvidas com os documentos do acervo do escritor. 

A terceira seção desse trabalho intitula-se Crítica textual em diálogo com a Crítica 

genética: em busca de um modelo de edição para Canções de meu caminho. Nessa seção 

apresenta-se uma revisão bibliográfica acerca da Filologia e seus desdobramentos teórico-

metodológicos ao longo do tempo. Além de trazer à tona o que existe no meio acadêmico 

referente à Crítica textual e às contribuições do processo de criação do texto literário através 

da Crítica genética. 

A quarta seção que tem como título A terceira edição de Canções de meu caminho, 

possui três seções secundárias intituladas: Descrição do corpus, Critérios gerais adotados na 

edição dos textos e A edição. A primeira seção secundária direciona-se para o corpus da 

pesquisa. Compõe-se de quadros que apresentam: os textos que fazem parte do objeto de 

estudo, os textos éditos e inéditos, as fontes testemunhais, a ordenação cronológica dos textos 

e os textos politestemunhais e os monotestemunhais. Na segunda seção secundária apresenta-

se os critérios adotados para a edição. A terceira seção secundária refere-se à edição das 

poesias. Para os textos de testemunho único apresentam-se uma edição fac-similar e uma 

edição interpretativa; para os textos de mais de um testemunho, apresentam-se uma edição 

tomando como base o último testemunho avalizado pelo autor, acompanhado do aparato 

crítico-genético que registra as variantes autorais de todos os testemunhos e todo o processo 

de escrita do texto. Por fim, têm-se as considerações finais e referências.   
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2 A CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES DO “POETA DE ÁGUA DOCE” 

 

Os teus versos, a meu ver, encerram tudo o que há de agradável no poeta – a 

espontaneidade [...] É mais belo um soneto simples e espontâneo do que um 

poema, onde o poeta, a custo de dar-lhe rimas ricas, forma aprimorada, 

enclausura o pensamento, tirando-lhe, às vezes, a originalidade (BARRETO, 

1931, s/p). 

 

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

Mundo Novo, interior da Bahia, chamada Alto Bonito. O escritor viveu a sua infância entre o 

Arraial de Alto Bonito, a Fazenda Vaca Parida, de seu avô, e a Fazenda Morro Alto, lugares 

recorrentes nos versos eulalianos e que deixaram profundas marcas no imaginário do poeta. 

Aos dezessete anos, Eulálio Motta, foi viver em Monte Alegre, hoje Mairí, onde 

trabalhou como balconista numa farmácia e deu continuidade aos estudos iniciados na vila 

Alto Bonito. Em 1926, ele ingressou no Ginásio Ipiranga na cidade de Salvador, onde se 

preparou para a universidade. A viagem a Salvador contribuiu para a formação identitária 

enquanto escritor, pois chegando à cidade, o poeta deparou-se com as leituras dos clássicos, 

fez amizades com diversos escritores e conseguiu publicar muitos dos seus sonetos em jornais 

e revistas de Salvador. 

Em 1929, Eulálio Motta entrou na Faculdade de Medicina da Bahia, onde concluiu o 

curso de Farmácia em 1933. Depois de formado decidiu voltar para a Fazenda Morro Alto e 

se dedicou à pecuária, à literatura, ao jornalismo e, esporadicamente, atuava como 

farmacêutico. Apesar de ter dedicado grande parte de sua vida à literatura, ele publicou 

apenas três livros de poesias: Ilusões que passaram... em 1931, Alma enferma em 1933 e 

Canções de meu caminho em duas edições. 

O escritor teve poemas publicados no livro de antologia organizado pela Benedictis 

Editora, Rio de Janeiro em 1981, intitulado Poetas da Bahia e Minas, Antologia e no Anuário 

de poetas do Brasil – 1982: edição comemorativa 10° aniversário, com organização de 

Aparício Fernandes, editado pela Folha carioca Editora do Rio de Janeiro, 1982. A Editora 

Pontes publicou um soneto de Eulálio Motta num livro intitulado Poesias Consagradas, em 

1977. Há também poesias do autor publicadas no livro Mundo Novo nossa terra, nossa gente, 

de autoria de Dante de Lima, através da editora CONTEMP, em 1988; e Mundo Novo minha 

terra, minha gente, também de autoria de Dante de Lima publicado pela Prefeitura Municipal 

de Mundo Novo, em 1999.  
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Como jornalista, Eulálio Motta participou ativamente do jornal Mundo Novo, sendo 

responsável, nos anos de 1930 a 1932, por uma coluna intitulada Rabiscos. “Essa primeira 

experiência no jornal contribuiu para que o poeta construísse sua identidade enquanto escritor, 

principalmente como panfletário” (BARREIROS, 2015, p. 51). 

No jornal O Serrinhense, de Serrinha, Eulálio Motta foi responsável, durante as décadas 

de 1940 e 1950, por uma coluna intitulada Atualidades. Nesse jornal, além de reportagens 

sobre os problemas sociais, políticos, econômicos e culturais do sertão baiano, o escritor 

também publicou poesias e crônicas. Nos jornais Vanguarda e O Lidador de Jacobina, 

publicou poesias e textos identificados com o espírito integralista. Ele também colaborou nos 

jornais Folha do Norte e Gazeta do Povo, de Feira de Santana, Correio do Sertão, de Morro 

do Chapéu e nos jornais O Imparcial e Diário de Notícias de Salvador.  

Enquanto político, Eulálio Motta filiou-se à Ação Integralista Brasileira em 1933 que se 

pautava em três pilares básicos: Deus, Pátria e Família. Os membros da Ação integralista 

precisavam moldar sua conduta religiosa, patriótica e familiar. Eulálio Motta teve uma 

passagem no comunismo e era considerado como “ateu-materialista”. No entanto, a partir de 

1º de outubro de 1940, o escritor assumiu a sua identidade católica, sendo intolerante com as 

outras religiões. Se continuasse sendo ateu não seria aceito como membro do partido. Ele 

escreveu poesias, publicou panfletos, folhetos, cartas abertas, proclamando a sua conversão. 

Eulálio Motta moldava o seu discurso de acordo com o contexto. Fala-se de um escritor de 

múltiplas facetas que refletiu suas identidades nas produções.   

Eulálio Motta dedicou sua vida à literatura, sua relação com a escrita revela-se pelo 

volume de textos que produziu. Para ele, a palavra escrita tinha um poder de persuasão mais 

eficaz do que a palavra falada (BARREIROS, 2012). Dessa forma, ele incorporou a escrita ao 

seu cotidiano, dedicando-se diariamente a esse ofício. 

A escrita cotidiana em diálogo com os acontecimentos que o cercavam propiciou que 

Eulálio Motta criasse uma obra literária com características autobiográficas. Os sonetos, as 

crônicas, os cordéis, as reportagens de jornais e os panfletos, refletem os conflitos existenciais 

e os mais íntimos sentimentos do poeta. Nos poemas Conjecturas, Epitáfio, Sozinho, Nada, 

Tempo de balanço, entre outros, o autor expressou a perda da esperança, sua frustração 

amorosa, o desespero diante da ação implacável do tempo, descreveu momentos e lugares da 

infância que marcaram o imaginário do poeta. O escritor narrou o cotidiano da cidade de 

Mundo Novo, os acontecimentos políticos do Brasil, expôs concepções a respeito da 

economia, criticou, levantou polêmicas e descreveu cenas do dia a dia através de suas 

crônicas. Eulálio Motta utilizava pseudônimo como “um João Ninguém” e “Braz Cubas” para 
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assinar os seus textos mais polêmicos. Vejamos um recorte de uma crônica publicada no 

jornal Gazeta do Povo, no qual Eulálio Motta assina como “Braz Cubas”:  

 

Instantâneos 

Um fato a registrar: em geral não leio artigos que tragam assinaturas de 

Afrânio Coutinho e Gustavo Corção. Não discuto o valor desses homens de 

cultura. Reconheço graças a Deus, a minha insignificância de escriba da 

roça. Seria pretencioso e ridículo me arvorar a julgar a fazer crítica de vultos 

de renome nacional no mundo das letras. Não os leio porque não gosto seria 

fazer conversa comprida e talvez inútil ou inconveniente. Sou apenas 

amador: gosto de tais escritores e não gosto de tais e tais e acabou-se... [...] 

(MOTTA, 1960, p. 3). 

 

Eulálio Motta escreveu uma série de textos intitulados Instantâneas sob o pseudônimo 

“Braz Cubas” no jornal Gazeta do Povo. Nesses textos, o escritor tratava com mais liberdade 

e de uma forma mais direta dos assuntos acerca da política, das injustiças sociais, da falta de 

água, entre outros problemas que assolavam a comunidade. Além de perceber uma compulsão 

por parte do autor em registrar o cotidiano, outra temática que se faz presente em sua 

produção e com a mesma intensidade refere-se à sua volta ao passado, às suas lembranças. 

Nota-se a repetição exaustiva de alguns temas como se o escritor quisesse convencer-se de 

algo que já não podia mais acontecer, dialogando consigo mesmo, desabafando suas dores 

como se para ele a vida fosse marcada pelo que poderia ter sido, pela impossibilidade 

(BARREIROS, 2012). O poema Volta, Ilusão! expressa essa desilusão vivenciada pelo poeta: 

 

VOLTA, ILUSÃO!    

 

Ilusão! Ilusão! Por que fugiste  

tão cedo me deixando aqui sozinho?!   

Minha vida, Ilusão, é muito triste!  

Não a deixes ficar sem teu carinho! 

     

Volta, Ilusão! Aqui, neste cantinho,  

 tão distante do mundo, em que me viste,   

minha choupana, as flores, o caminho,  

 tudo, Ilusão, chorou quando partiste!   

  

Volta, trazendo os sóis que me levaste!   

Da minha vida traze luz à umbela  

que vive escura desde que a deixaste!    

 

 E assim, contrito como em prece um monge,  

Suplico: Volta! Mas... debalde! que ela  

 me vai ficando cada vez mais longe!   

(MOTTA, 1983, p. 61). 
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Eulálio Motta escolheu a escrita como a melhor maneira de dialogar com o mundo e 

expressar a sua existência (BARREIROS, 2012). Dentre as diversas faces que compõem o 

perfil do escritor, o presente estudo traz à tona o seu lado poético através da edição da obra 

Canções de meu caminho.  

 

2.1 A POESIA DE EULÁLIO MOTTA 

   

Após mudar-se para Salvador, Eulálio Motta publicou, como já foi dito, entre os anos de 

1927 a 1929, sonetos nas revistas A Luva, A Renascença, Vanguarda, nos jornais O 

Imparcial, Caderno da Bahia, Diário de Notícias e A Tarde (BARREIROS, 2012). Ao morar 

em Salvador, sua carreira de escritor intensificou-se, pois o poeta tinha acesso a um grande 

acervo literário nas bibliotecas públicas, no colégio onde estudava e na casa dos amigos. 

Segundo Barreiros (2012, p. 59), “[...] a convivência com poetas, ficcionistas e jornalistas, 

primeiro no Ginásio Ipiranga, depois na Faculdade de Medicina da Bahia e nos bares da rua 

Chile, contribuiu para que Eulálio Motta definisse sua identidade de escritor [...]”. 

Para compreender a literatura produzida por Eulálio Motta, faz-se necessário apresentar 

o contexto literário soteropolitano, com ênfase na primeira metade do século XX. Segundo 

Cid Seixas (2016, p. 12),  

 

Enquanto em São Paulo, a década de 1920 marcava o rompimento brusco e 

panfletário da inteligência mais atuante com os postulados estéticos do 

século XIX, na Bahia, parnasianos caudais e simbolistas de vôo rasteiro 

fossilizavam o prestígio de um decandetismo cultural que podemos chamar 

de belle époque epigânica dos becos e botecos da antiga metrópole colonial. 

 

Nesse período, havia uma geração de jovens escritores que conviviam com os antigos, 

mas marcavam um inconformismo e forçavam a circulação de ideias, como forma de 

combater o ar provinciano e propor novas formas de expressão relacionadas à literatura. De 

acordo com Ívia Alves (1978, p. 54),  

 

[...] foi nos cafés, livrarias e cassinos que as futuras plataformas literárias 

passaram a ser planejadas. Os jovens distribuíram-se em três grupos distintos 

e rivais pelas ideias, pela classe social que ocupavam, seja pela ideologia de 

esquerda ou direita. 

 

Na segunda edição da obra Literatura Baiana 1920-1980 organizada por Valdomiro 

Santana em 2009, Jorge Amado opinou sobre os grupos Arco & Flexa, Samba e Academia 

dos Rebeldes: “estes grupos eram quase simultâneos, todos refletindo a inquietação do 
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Modernismo: o da revista Arco & Flexa, o da revista Samba e a Academia dos Rebeldes” 

(AMADO, 2009, p. 13).  

A Academia dos Rebeldes existiu de 1927 a 1931, foi constituída em torno do poeta e 

jornalista baiano, Pinheiro Viegas, descendente de espanhóis. O grupo era composto por: 

Alves Ribeiro, João Cordeiro, Clóvis Amorim, Aydano do Couto Ferraz, Sosígenes Costa, Da 

Costa Andrade, Edison Carneiro, Jorge Amado e Walter da Silveira e todos esses tinham um 

objetivo em comum, como diz o próprio Jorge Amado: 

 

Nós, os rebeldes, tínhamos um ponto de vista: queríamos uma literatura 

nacional, mas com conteúdo capaz de universalizar [...] vivemos o espírito 

do Modernismo – mas tínhamos uma certa desconfiança desse movimento, 

aquela coisa de paulista, de língua inventada. Os modernistas não conheciam 

a linguagem popular (AMADO, 2009, p. 15-16). 

 

Segundo Ívia Alves (1978), em meados de 1927, os escritores Eugenio Gomes e Carlos 

Chiacchio começavam a ter voz em jornais diários, com seções que conclamavam por uma 

expressão poética mais atualizada. A participação desses dois escritores contribuiu para a 

renovação da literatura local e culminou na publicação da revista Arco & Flexa, congregando 

parte dos novos escritores.  

Seguindo a concepção da autora, o crítico Carlos Chiacchio buscava uma nova forma de 

modernismo que não rompesse radicalmente com a tradição, observasse o fluxo da 

continuidade cultural e harmonizasse o antigo com o moderno. A proposta do escritor foi 

pautada em um “tradicionismo dinâmico”, que, segundo Ívia Alves (1978, p. 59), 

 

É uma proposta que não propõe rupturas, mas uma inversão do modo de ver 

e sentir a cultura européia dominante, tentando inserir elementos das culturas 

excluídas. E, no caso da Bahia, essa proposta poderia cair como uma luva, 

devido à cultura negra que permanecia subjacente, mas inteiramente viva e 

influenciadora. Por outro lado, alguns costumes ainda de uma vivência rural 

ou entre rural e urbana poderiam vir à tona e ser expressa por uma 

linguagem experimental. 

 

É nesse período que alguns escritores como Eurico Alves, Godofredo Filho, poetas 

feirenses, passam a se destacar através de suas produções poéticas. Dentro dessa atmosfera, 

quem também encontrou espaço para publicar seus textos na Bahia foi um jovem escritor 

mundonovense, que chegou à Capital, com o objetivo de desenvolver a sua carreira como 

poeta. Eulálio Motta, publicou em 1931 seu primeiro livro de poesias na revista A Luva1, 

                                                             
1 Revista que circulou na Bahia entre 1925 e 1931. A Luva era um órgão alinhado com o Governo, com linha 

editorial voltada para repercutir o impacto da inauguração obras públicas e outros atos oficiais envolvendo 

autoridades do Estado ou dos municípios. Contava com grandes colaboradores: Raimundo Aguiar, Carlos 

Chiaccio, entre outros. 
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intitulado Ilusões que passaram... que recebeu o comentário de Liberato Miranda Barreto 

através de uma carta aberta publicada no jornal Mundo Novo de 17 de agosto de 1931 que diz 

o seguinte: 

 

Eulalio:  

Recebi, com indizivel prazer, um exemplar do teu “Ilusões que passaram...” 

que gentilmente me offereceste e t’o agradeço de coração sem assumir 

atitudes de critico, nem tampouco de juiz do teu livro, devo dizerte alguma 

cousa sobre o Mesmo. Algo que traduza, ainda que de leve, o que senti ao ler 

as suas paginas impregnadas do lyrismo sadio de tu’alma. E que te posso 

dizer? O mesmo que sempre te dizia: que ès um poeta que escreve poesia; 

porque, meu caro, ha por ahi fora muito prosador que escreve poesia sem 

verso e muito poeta que escreve verso sem poesia. Os teus versos, a meu ver, 

encerram tudo o que ha de agradavel no poeta – a expontaneidade. A forma 

nem sempre synthetisa a belleza. É mais bello um soneto simples e 

expontaneo do que um poema, onde o poeta, a custo de dar-lhe rimas ricas, 

forma aprimorada, enclausura o pensamentto, tirando-lhe, às vezes, a 

originalidade. Dahi o mal de muitos. Tu, Eulalio, tens o verdadeiro 

sentimento da poesia. Pouco importa que sejam archaico estes versos: “Eu, 

quero oh Deus! ouvir os passarinhos / La no sertão, à beira dos caminhos 

pelas noites cantando...” / Levai-me ao lar de onde ao partir chorei / Ao 

tanque... ao rio... que deixei / Com saudade de mim...” Pouco importa, pelo 

menos, a mim, que ainda leio com lagrimas nos olhos as tristezas de 

Casimiro e me enthusiasmo quando se recita “Navio Negreiro”. Poesia, è 

alma, é coração. Os teus versos são a expressão pura dos teus semtimentos:  

tem a poesia singela e franca de tu’alma. E por isso eu os leio como se 

estivesse a conversar comtigo. Li, de uma assentada, o teu livro e não me 

posso furtar ao desejo de dar-te o meu parabem. Um parabem duplo: 

primeiro, pela victoria do teu livro; segundo pela victoria do teu coração. 

Sempre foste um “louquinho” pelo amor... da mulher. E começas assim o teu 

livro: “Illusão, illusão, por que fugiste...” como se fosse um Romeu 

chorando a sua Julietta, pois a ilusão a que te referes, quando não seja “Ella” 

è, pelo menos, o seu reflexo. “A Sempre-viva que Didi me deu” é uma prova 

do que affirmo. Mas, pouco a pouco, foste pondo á margem a cantilena 

amorosa dos poetas chora-migas (perdoa-me, é pilheria e intimidade) e 

terminaste muito bem com as epigramas chistosos a  “D. Feia”. Creio-te 

sincero quando escreveste estes versos: “Verso amoroso, creatura, / è 

conversa fiada.../ mentira rimada.../ mais nada...” Não sou dos que 

despresam a poesia amorosa, não. O amor tem sido em todos os tempos a 

Castalia dos poetas. Nada, porèm, de “paixonites... agudas e nem 

chronicasa.” Devemos ter a lyra independente. E tú, que a  tiveste 

empenhada na casa de penhor de um coração fragil de mulher, tem´na, 

agora, ao que parece, livre e desempedida de qualquer onus. Muito bem. Já é 

uma victoria. Pelo menos, D. Feia sabe disso. No teu soneto “Soffri-  

mento”, dedicado à minh’alma lyrica e triste (muitissimo obrigado, mas isso 

de tristeza... era uma vez...) mostra-te um verdadeiro descrente; mas, 

adeante, tu, “olhando a vida” pelo prisma da realidade, fazes este bellisimo 

acto de confissão: “Nunca sejas na vida um maldizente. / Recebe a dor mui 

resignado e forte. E vencerás definitivamente”. Toque os ossos. Penso da 

mesma forma. Byronismo é uma conversa, como verso amoroso é uma tolice 

(mas uma tolice que a gente gosta tanto de fazer!...). Mais adeante, á pagina 

15 do teu livro, apresentas-nos “O Sábio”, que eu, mesmo sem nenhuma 
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autoridade e com muito pouco merito, considero a mais bella das joias que 

fulguram no emgaste das tuas “Illusões que passaram...” Perdoa, agora, meu 

poeta, as minhas inexpressivas palavras em torno do teu livro e que outras 

celebrações mais fortes lancem sobre elle as projecções da sua luz 

adamantina. Recebe de novo o meu parabem e um abraço muito forte do teu 

irmão de arte Liberato J. M. Barreto (BARRETO, 1931).  

  

Eulálio Motta escolheu a espontaneidade para compor as suas produções literárias. 

Apesar do contexto literário da época exigir a publicação de sonetos metrificados e 

preocupados com a forma, o poeta não permitiu que os seus pensamentos fossem 

enclausurados, o desejo era fazer refletir a verdadeira pulsação do sentimento. Ainda que o 

escritor tenha dito que as suas ilusões passaram, esse sentimento se fez presente na 

composição de outros versos que deram vida ao seu segundo livro de poesias intitulado Alma 

enferma.  

O livro Alma enferma foi publicado em 1933 e editado pela Imprensa Vitória. Esse livro 

recebeu nota no jornal A Tarde, assinado pelo crítico literário Carlos Chiacchio e no jornal 

Diário de Notícias assinado 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 [...] 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” [...] É como se vê, mais um poeta que aparece. Benvindo seja 

(CAMPOS, 1933, p. 4, grifos do autor). 

 

O jornal O Lidador também felicitou Eulálio Motta pela produção do seu segundo livro 

de poesias. O texto foi publicado em 10 de novembro de 1933 através de notas presentes em 

outros jornais como A Tarde, O Imparcial, e do próprio O Lidador: 

 

Acabamos de receber alguns exemplares do segundo livro dado á 

publicidade, na capital do Estado, pelo nósso talentoso colaborador e amigo 

Pharmac. Eulalio Mota, que tem sido, por esse motivo, alvo dos mais 

expressivos encomodos, quer por parte da imprensa, quer pelos mais 

autorizados intelectuaes bahianos. Editado em beneficio da construção do 

“Hospital Rosa-Cruz”, que se pretende levantar em Mundo Novo, o livro de 

Eulalio Mota tem duplos motivos de ser acolhido pelo publico ledor. Para 

com mais autoridade, falarmos sobre o “Alma Enfêrma”, basta que 

publiquemos a seguinte apreciação da “A Tarde”, edição de 26 de Outubro 

passado: “ALMA ENFERMA” “Numa pequena brochura, trabalho graphico 

da imprensa Victoria!, o sr. Eulalio Mota enfeixou várias poesias de sua 

lavra. O autor é um contemplativo. Olha a vida através do vidro amarello de 

uma resígnação piedosa, tocada das maximas renuncias. A intelligencia 
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incontestavel do poeta exsurge como emanações subtis de uma flor agreste 

que se estiola, humildemente, à beira da estrada. Mas o amor, esse grande 

mágico, vem de quando em quando, settear-lhe o coração e dizer-lhe 

baixinho que a Felicidade é mulher. Também no “O Imparcial”, de 29 do 

mesmo mez, lemos um artigo do conhecido literato Floriano Mendonça, 

sobre o referido livro “Alma Enferma”. Floriano, depois de referir-se de 

modo expressivo à personalidade do poeta, conclue. “O livrinho que elle 

acaba de publicar é um mimo de figura espiritual. “Alma enferma” é 

destinado aos enfermos de corpo, porque em beneficio de um hospital de 

pobres... Um enfermo de alma promove a cura de enfermos de corpo... Isso é 

bondade, porque a alma é muito mais difficil de curar... Alma enferma e bôa, 

doente e sã, aquella alma de poeta! [...] Li uma porção de vezes o “Alma 

enferma”. Não cansei de lêr, porque é um livro pequeno; não canso de o 

relêr porque é um grande livro. Eulalio Motta é enthusiasta do poema 

moderno. A sua poesia está na idéa e não na forma. Está mais nas entrelinhas 

que nas proprias linhas dos seus poemas... A poesia de Eulalio Motta é a 

verdadeira, porque brota do seu intimo, é um reflexo da sua personalidade. 

Disse um poeta francez que é poesia tudo que o homem diz de si mesmo. 

Está neste caso o livro, o bello livro de Eulalio Motta. Elle é, realmente, a 

sua “Alma enferma”. “O Lidador”, envia, nestas columnas suas felicitações 

ao seu grande amigo Eulalio Mota (O LIDADOR, 1933). 

 

Nesse mesmo período, o poeta Manuel Bandeira também comentou a publicação de 

Alma enferma no jornal Diário de Notícias do Rio de Janeiro de 19 de novembro de 1933 que 

diz o seguinte: 

 

[...] Todos deveriam ser como sr. Eulálio Mota, que diz num prefácio de 

nove linhas mais ou menos isto: “Este livro é publicado em benefício de um 

hospital de Mundo Novo (Bahia); compra um exemplar; pode deixar de lê-

lo; não foi feito para ser lido mas para ser comprado”. A vantagem dos 

críticos está em não comprar; a desvantagem, às vezes, está em não ler. O sr. 

Eulálio Mota tem um jeito despretensioso que convida à leitura e li-o até o 

poema sem título que é o penúltimo e dedicado a mim. Obrigado 

(BANDEIRA, 2009, p. 112). 

 

Eulálio Motta planejou publicar diversos livros de poesias, mas apenas três vieram a 

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

terceiro livro de poesia intitulado Canções de meu caminho teve duas edições, a primeira em 

1948, editado pela tipografia do jornal O Serrinhense e a segunda edição com o título 

Canções do meu caminho publicado em 1983. Além dessas duas edições, o escritor elaborou 

um caderno de uma terceira edição revista e ampliada de Canções de meu caminho. 

Eulálio Motta teve contato com diversos outros colegas também escritores. Dentre eles, 

encontram-se Jorge Amado e Adonias Filho. No acervo de Eulálio Motta constam cópias de 

cartas dirigidas a Jorge Amado e o panfleto Aos telespectadores da “Gabriela”: “Poeta” com 

aspas, que revelam a amizade entre os dois escritores. Nesse panfleto, Eulálio Motta comenta 

sobre a capacidade narrativa de Jorge Amado e a sua incapacidade enquanto poeta. Além 
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disso, o escritor expõe a sua visão sobre a concepção de poeta. Vejamos a seguir um trecho do 

panfleto: 

 

[...] criando um “poeta” com aspas, um “poeta” inventado, “fazido” e não 

nascido, Jorge revelou, mais uma vez, o seu talento. Porque: poeta, poeta 

mesmo, sem aspas, só pode ser inventado por um romancista que seja, ao 

mesmo tempo, poeta. Exemplo: Vitor Hugo. E poeta é coisa que Jorge nunca 

foi. Romancista de talento, sim. Poeta, não. [...] Poeta é quem escreve 

poesias: ─ “Admastor de granito, com a testa roça o infinito e a barba 

molha no mar”. “E a terra na vaga de azul do infinito cobria a cabeça com 

as penas da noite”. ─ Castro Alves. “Para iludir minha desgraça, estudo”. 

“Intimamente sei que não me iludo” ─ Augusto dos Anjos. “Verdes teus 

olhos são. “E de verde vestida, a quem te vê assim tudo é verde na vida” ─ 

Alberto de Oliveira. “Eu sou o olhar, tu és a estrela. “Eu contemplo, tu 

reluzes” ─ Vitor Hugo (MOTTA, 2015 [1975], p. 282). 

 

Castro Alves, Augusto dos Anjos, Alberto de Oliveira e Vitor Hugo, foram escritores 

que influenciaram de forma bastante significativa a poesia eulaliana. Ainda no panfleto 

supracitado, Eulálio Motta diz que:  

 

“[...] Poeta do “Ypiranga”, em nosso tempo, não se chamava Jorge, 

chamava-se José: ─ José Bastos, de Itabuna. E havia ainda um outro, 

tambem José ─ José Severiano, do Piauí. E ainda um terceiro que era o 

maior e não era José, era Ivan: Ivan Americano, de Salvador (MOTTA, 2015 

[1975], p. 282). 

 

Eulálio Motta mencionou outros poetas locais que também contribuíram para a sua 

produção literária, como José Bastos, José Severiano e Ivan Americano. Esses escritores 

foram influenciados pela corrente parnasiana e tinham como tema em comum evocar a terra 

natal. Segundo o próprio poeta, 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, Verlaine que influenciaram de forma considerável sua produção literária. 

Os escritores baianos que despontavam no início do século XX sofreram grande 

influência dos poetas parnasianos e simbolistas franceses. Segundo Barreiros (2012, p. 61), 

durante o final do século XIX e início do século XX, tanto o romantismo quanto o 

simbolismo e o parnasianismo conviveram nas produções dos autores. Para 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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Entre os jovens admiradores e seguidores do Parnaso, em atividade na década de 1920, 

encontra-se Eulálio Motta. Em sua trajetória como escritor, adotou diferentes estilos em suas 

poesias. A primeira fase ocorreu entre 1927 e 1929, como já foi citado anteriormente. Esse 

período esteve relacionado a uma intensa produção literária identificada com a estética 

parnasiano-simbolista. Como o parnasianismo exigia um rigor métrico, Eulálio Motta buscou 

entender a melhor forma de trabalhar com a métrica em seus poemas e publicou um texto no 

jornal Mundo Novo em 06 de novembro de 1931, no qual relatou como aprendeu a fazer 

sonetos e manejar com a métrica: 

 

Uma vez, em Monte Alegre, um rapaz, que era, então, muito meu amigo, 

passando pela farmacia onde eu trabalhava, disse-me, com a fisionomia 

alegre de quem dá boas novas: “Eulalio, tenho uma coisa bôa para lhe 

mostrar: um soneto bonito” Não o tinha no momento, mostrar-mo-ia depois. 

A noite, depois de fechar a farmacia, a primeira cousa que fiz foi procurar o 

meu amigo para me dar o prometido. Recebi o soneto. Li-o, e tive um 

sorriso, envaidecido, por vêr, com agradavel surpresa, que o “soneto bonito” 

era de um filho de minha terra. O soneto era o “Nascer do Sol”; e o autor, 

Deocleciano Meirelles. Naquelle tempo, já eu vivia quebrando a cabeça com 

as rimas, mas não sabia metrica. Pedia, a uns e a outros, que me ensinassem, 

e ninguem me ensinava. De um, a quem, certa vez, pedi uma lição de 

metrica, ouvi mais ou menos o seguinte: “Não queira ser poeta; os poetas 

têm, quase sempre, um fim dêsgraçado.” E recitou-me a biografia triste de 

poetas infelizes. De outro, a quem fiz idêntico pedido, ouvi uma lição muito 

atrapalhada, confusa, deveras. Lembro-me bem que esta lição foi terminada 

com a seguinte regra: “Quando um verso de um soneto decassilabo tem, por 

exemplo, treze silabas, o verso seguinte é obrigado a ter sete silabas...” Até 

hoje não consegui encontrar, em livro nenhum, esta regra daquêle bom 

rapaz! Em 1925, deixando Monte Alegre, vim dar comigo aqui na Bahia. 

Depois que cheguei, conheci um rapaz que escrevia versos para “A Luva”. 

Pedi-lhe uma lição. E êle me pintou a metrica como sendo um bicho de sete 

Cabeças... Fiquei no mundo da lua. Não podendo continuar aqui, por 

motivos que não valem a pena de lembrar, tive que voltar ao sertão. E, em 

1926, eis-me novamente empregado de farmacia, não mais em Monte 

Alegre, mas, em Mundo Novo. Ai, quando não estava ocupado a enrolar 

pílulas, escrevia versos. Escondi-os, pórem, porque tinha certesa de que 

estariam errados em metrica. Um dia, meu irmão, Nelson, me apanhou, ás 

ocultas, alguns versos, e levou-os a Deocleciano. Foi então que tive uma 

verdadeira lição, e aprendi, verdadeiramente, a arte de versejar. Foi 

Deocleciano que me ensinou esta cousa fácil que a má vontade de uns e a 

ignorancia de outros me mostravam com aspectos de cousas do outro 

mundo. Este favor que, de tão bôa vontade, Deocleciano me fez, nunca 

esquecerei. Este historico, embora em traços ligeiros, è uma prova da minha 

gratidão [...] (MOTTA, 1931, p. 6). 

 

Deocleciano Meireles foi um poeta de Mundo Novo que ensinou Eulálio Motta a 

empregar a métrica em seus sonetos. Apesar de a capital ser considerada como o celeiro de 

grandes poetas, foi no interior da Bahia, que o escritor conseguiu encontrar alguém que lhe 
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explicasse de forma clara e objetiva a maneira de trabalhar a métrica nos textos. Os sonetos 

eulalianos apresentam o rigor formal e a descrição plástica, associados a um sentimento 

contemplativo da natureza, podemos perceber tais características no soneto Aquela árvore: 

 

AQUELA ÁRVORE... 

 

Aquela árvore seca, desditosa, 

que da estrada contemplo quando passo, 

outrora balouçava, majestosa, 

esmeraldina fronde pelo espaço. 

 

Era ela a sombra amiga e dadivosa 

nos dias de verão e de cansaço. 

E era festa e folhagem rumurosa 

com pássaros e vento no regaço. 

 

Eis que chega o infortúnio. Vão caindo 

as folhas amarelas... Traiçoeira, 

a passarada, aos poucos, foi fugindo... 

 

E quando, um dia, o vento, em desalinho, 

levou consigo a folha derradeira, 

fugiu-lhe o derradeiro passarinho... 

(MOTTA, 1983, p. 58). 

 

O poema Aquela árvore foi publicado pela primeira vez em 1928, trata-se de um soneto 

que segue as características formais e temáticas do parnasianismo. O rigor da métrica e das 

rimas está aliado à beleza plástica, evidenciando-se através da observação e descrição da 

natureza. Além disso, o soneto mostra um dos temas também recorrentes nas poesias de 

Eulálio Motta que se refere à ação implacável do tempo sobre as coisas, o que reflete a 

preocupação do escritor com o lado efêmero da vida.  

Eulálio Motta lançou mão do estilo parnasiano-simbolista para compor os seus sonetos. 

Essa tendência se fez presente também na poesia de escritores decadentistas como Arthur de 

Salles, Pethion de Villar, Álvaro Reis, Pedro Kilkerry e muitos outros poetas da Nova 

Cruzada2.  

Há também uma forte influência dos ultrarromânticos nas poesias de Eulálio Motta. 

Pode-se perceber um forte pessimismo, tipicamente romântico, próximo à poesia de Álvares 

de Azevedo de Lira dos vinte anos. Um dos temas que permeia toda a obra eulaliana se refere 

à mulher amada: Edy. Eulálio Motta conheceu a jovem em Monte Alegre e, desde então, 

jamais a esqueceu: 

                                                             
2 Agremiação literária fundada por escritores baianos em 1901. O objetivo do grupo fundador dessa revista era 

garantir à Bahia o seu lugar de destaque na tradição literária nacional. 
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O NOME DAQUELA RUA... 

 

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! 

(MOTTA, 1983, p. 84). 

 

Quando o escritor mudou-se para Salvador em 1926, ficou muito tempo sem contato 

com Edy e ela casou-se com outro. Diante da impossibilidade de ser correspondido, ele 

decidiu não ter outro amor e a desilusão se fez presente em seus poemas. Durante todo o 

período que se dedicou à literatura, Eulálio Motta jamais deixou de escrever versos sobre Edy. 

Em Doze trovas para ela, que se refere a um conjunto de trovas, dedicados à sua amada, o 

poeta diz “Apesar do sofrimento / de seu silêncio perverso, / você continua, sempre, / 

aparecendo em meu verso”. O escritor nunca foi casado e não teve filhos e em seus últimos 

anos de vida, demonstrou-se arrependido por não ter tido uma relação conjugal, por não ter 

buscado outro amor (BARREIROS, 2012). E esse sentimento se faz presente em vários 

poemas, como por exemplo, no poema Casamento:  

 

CASAMENTO... 

 

Casamento é uma gaiola. 

Não quero me engaiolar... 

Que Aquele que me deu asas, 

Me deu ânsias de voar... 

 

É gaiola o casamento. 
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Eu quero me engaiolar... 

Que minhas asas são curtas, 

Não nasci para voar... 

(MOTTA, 1948, p. 17). 

 

 Percebemos que, apesar do eu lírico expressar que o casamento é como uma gaiola, ele 

confessa que as suas asas são curtas, portanto, não nasceu para voar. O desejo do poeta era 

“engaiolar-se”, como ele diz no poema Pensamento de Celibatário: 

 

[...] 

Não casar, nunca ter filhos, 

é ter destino de brutos 

destino de mineral, 

que não dá flores nem frutos! 

 

Eu que me ria dos noivos, 

que os achava sem juízo... 

Já estou quase afirmando... 

que o casamento é preciso! 

 

Nas doenças, na velhice 

de uma vida sem troféu, 

os cuidados de uma esposa 

são um presente do céu! 

(MOTTA, 1983, p. 72). 

  

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” (CHIACCHIO, 1933). 

Dessa forma, Edy torna-se a musa inspiradora dos versos de Eulálio Motta, não se sabe 

ao certo se eles tiveram uma relação amorosa de fato ou se foi tudo imaginação de um criativo 

poeta que transferiu a sua paixão para compor os versos amorosos. Segundo Barreiros (2012), 

o que se sabe é que Eulálio Motta sempre falava com seus amigos sobre essa experiência 

amorosa frustrada. Um desses amigos foi Franklin Maxado que situa a experiência amorosa 

de Eulálio Motta com Edy entre as clássicas histórias românticas: 

 

 [...] 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. 

[...] 

E quando ela faleceu colocou luto fechado até em sua alma 

Morreu logo depois, de tristeza ou desgosto 
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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 (MAXADO, 2006 apud BARREIROS, 2012, p. 42). 

 

Diante dessa impossibilidade de ter o amor correspondido, que a criação poética se 

direciona a um profundo intimismo, imprimindo um agudo sentido de transitoriedade das 

coisas que conduzem ao amargor, ao sofrimento. Como podemos perceber no trecho do 

poema Felicidade...: 

 

FELICIDADE... 

 

[...] 

Desilusões sobre desilusões! 

Sentia-se triste. 

Cada vez mais triste. 

Rememorou 

os caminhos do passado 

O presente encarou, 

desencantado... 

E suspirou: 

“A felicidade não existe!” 

(MOTTA, 1948, p. 13). 

 

Os sentimentos de tristeza e pessimismo que o escritor deixou transparecer em seus 

versos foi motivo de inúmeras críticas por parte de outros escritores. Com o intuito de reagir 

contra essas opiniões, Eulálio Motta publicou um texto no jornal Mundo Novo em 23 de 

outubro de 1931, respondendo a Liberato Miranda sobre os motivos de tristeza que empregou 

em sua poética: 

 

[...] a tristesa exteriorisada, especialmente em literatura, é, no momento, uma 

cousa ridicula. Aliaz, depende muito tambem da maneira de exteriorisar-se. 

Se o triste, envez de cantar sua tristesa com o coração, cantar somente com o 

cérebro, em vez de chata e ridícula, a tristesa é bella [...] Nada de denguices 

do coração, incabiveis no momento dinâmico do seculo. Infelizmente, só 

muito tarde abri os olhos à realidade. Fui doente, maluco, até bem pouco 

tempo. Consola-me porem a conciencia de que minhas maluquices foram 

Ilusões que passaram... Outra cousa que nós, poetas dagua doce, devemos 

evitar, é escrever versos de amor. É outra doença. Uma imbecilidade. O 

amor atualmente só pode ser inspiração de poetinhas raquitos, sem 

inspiração. A Bahia vive cheia deles. (E todos têm, nos jornaes, adjetivos 

formidáveis)... [...] As garôtas de hoje não levam a serie (e pensam bem!) os 

amores rimados de poetas incapases de rimar outra cousa. Essas bonecas das 

avenidas e das praias de banho, bonecas de carne e de carmim, andam-se 

jogando é sobre cousa muito diferente de poesia... Para essas melindrosas de 

avenidas, a vida de hoje é a realidade, e a realidade é uma lança... Que lhes 
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sejam reaes tanto quanto podermos... Deixemos de lado a tristesa, o amor e 

as garôtas com sua maneira de interpretar a vida (MOTTA, 1931b).  

 

Eulálio Motta expôs sua consciência acerca das mudanças que ocorriam na produção 

literária desse período e apesar de criticar os poetas que se preocupavam apenas com a forma, 

ele ressaltou a necessidade de mudar os rumos dos versos. Ao tratar do amor nos sonetos, 

imprimiu os sentimentos obscuros, introspectivos, solitários, que fizeram desaparecer os 

momentos de alegria, e de celebração da vida, surgindo um poeta pessimista que beirava o 

desespero.  

 

IMPOSSÍVEL 

 

Hoje a alegria amanheceu comigo 

Depois de tanto tempo de tristeza... 

Mas manter a alegria não consigo 

que ser triste é de minha natureza! 

 

Marginal da alegria e da beleza, 

somente em sofrimento é que me abrigo... 

Ao contrário seria, com certeza, 

se eu conseguisse reviver contigo... 

 

Contigo reviver! Recomeçar 

Aquele amor que um dia aconteceu! 

Ah se fosse possível eu voltar! 

 

O impossível aconteceria! 

E a alegria de um sonho que viveu 

só assim, permanente voltaria! 

(MOTTA, 1983, p. 24). 

 

O poeta tornou-se alvo de inúmeras críticas por parte dos modernistas, por chegar até a 

década de 1930 escrevendo sonetos parnasiano-simbolistas salpicados de elementos 

românticos. Assim, foi pressionado a mudar o tom de sua lira. Num manuscrito que seria o 

prefácio do livro Ilusões que passaram, publicado em 1931, o escritor opinou sobre as 

circunstâncias literárias daquela época e a tentativa de 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 deve 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 
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motivo lírico, mas inadequado ao movimento trepidante do século 

evidentemente realista, prático, e, sobretudo, assassino das tristes Julietas e 

dos pálidos Romeus” [...] Nós outros que escrevemos versos de amor, 

somos, está claro, ridículos, imbecis... [...] 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. (MOTTA, 1931 apud BARREIROS, 

2012, p. 71-72). 

 

O escritor tinha consciência dos princípios do modernismo e da força exercida por esse 

movimento no âmbito da literatura baiana. Mesmo tendo consciência de que os seus versos 

eram anacrônicos, ele declarou que assumiria o risco de apresentá-los ao público, pois o seu 

objetivo não era se enquadrar em uma escola literária, e sim cantar a vida através dos seus 

versos. No entanto, revelou que se comprometia em buscar novos caminhos para a sua poesia. 

Isso fica evidente em suas próprias palavras: “Mudei, ha pouco, as cordas da lira. Estou, 

agora, afinando-as, ajeitando-as, treinando os dedos a novo som, para, então ver se canto 

qualquer cousa” (MOTTA, 2012, [1931b], p. 73). 

A partir da década de 1930, Eulálio Motta começou a dar novos rumos para a sua 

poesia. Em 1931 ele retomou com afinco uma tendência humorística que já existia em suas 

trovas e nos textos publicados no jornal Mundo Novo, na coluna Rabiscos. Ressurgiu, nesse 

período, o Liota, pseudônimo que Eulálio Motta utilizava para assinar os textos humorísticos 

e suas trovas. Na segunda fase, o humor passou a ser encarado pelo escritor como um projeto 

literário que resultou na produção de um caderno de causos engraçados intitulado Bahia 

humorística (BARREIROS, 2015). 

Em 1933 o escritor retornou a Mundo Novo, e a volta de Eulálio Motta a sua terra natal 

refletiu mudanças na escrita fazendo surgir uma nova fase poética. Nesse período ele se isolou 

no sertão baiano, se dedicando à fazenda, aos gados e etc. Entretanto, esse isolamento do meio 

urbano não impediu que Eulálio Motta seguisse escrevendo poesias, pelo contrário, é a partir 

desse período que o escritor compõe versos livres, à sua maneira. O escritor Bráulio Alves 

Filho3 publicou um artigo no suplemento Vida literária do jornal A Manhã do Rio de Janeiro, 

em 24 de abril de 1949, cujo tema estava relacionado ao isolamento de Eulálio Motta no 

sertão baiano: 

 

UM POETA DESCONHECIDO 

                                                             
3 Bráulio Alves Filho é filho de um político mundonovense que teve intensa participação na história de Mundo 

Novo, na década de 1930. 
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Os olhos da poesia e literatura brasileiras andam embevecidos com os 

grandes centros, só conhecendo o que êles afluem ou neles vivem. Torna-se 

óbvio, portanto, procurar volvê-los a paragens longínquas, encaminhá-los 

para o sertão brasileiro que também é brasil. 

Lá vive o ignoto trovador. Sentindo a doçura de viver mais em contacto com 

a natureza e usufruindo o prazer das coisas simples e quotidianas, eis que, a 

circunstancia faz nascer o poeta que dotado naturalmente de espírito mais 

elevado, tendo mais facilidade no manusear a pena que manipular com o seu 

laboratório farmacêutico, escreve os seus versos exteriorizando sentimentos 

recônditos de sua alma. [...] Necessário se torna, portanto, que a poesia 

brasileira procure incluir entre os nomes dos seus inúmeros associados, mas 

um: o farmacêutico Eulálio de Miranda Motta. 

Nos sertões da Bahia, berço de grandes homens do Brasil, no município de 

Mundo Novo, lá vive êle procurando traduzir a mágoa do caboclo através 

dos seus poemas [...] Ele não teve a felicidade de ser gerado num meio onde 

a publicidade e divulgação o cercassem imediatamente. [...] Consideramos o 

Sr. Eulálio Motta como se fôra um meteórito que desprendido do “cosmos”, 

caiu naquelas paragens distantes e ao sentir e analisar onde se encontrava, 

tenta soerguer-se, desagelmar-se, desvencilhar-se dos grilhões que o prende 

àquella terra [...] (ALVES FILHO, 1949, p. 8).   

 

Essa imagem de meteorito desprendido dos cosmos que transcende das palavras de 

Bráulio Alves é a que melhor caracteriza o perfil do escritor em sua segunda fase poética. 

Eulálio Motta não se preocupou em “algemar-se” com alguma escola literária, o que ele quis 

foi semear a poesia que brotava naturalmente da sua alma. O poeta almejava a circulação de 

suas poesias nos livros de antologias poéticas que circulavam no país. Com isso, enviava 

manuscritos a amigos e até mesmo para pessoas desconhecidas, com a esperança de ver seus 

poemas publicados.  

O escritor conseguiu publicar alguns dos seus textos em jornais e livros no sudeste do 

país, chamando a atenção de críticos literários. Segundo Barreiros (2015), talvez o fato de 

viver afastado de um grande centro, tenha prejudicado a sua projeção enquanto poeta como 

afirma Bráulio Alves Filho, mas em Mundo Novo Eulálio Motta tinha o seu público. Apesar 

de não ter conseguido divulgar de forma mais intensa a sua produção literária, muitos dos 

cidadãos mundonovenses valorizaram e enxergaram o quão rica é a sua poesia.  

Em Mundo Novo, a poesia do escritor estava integrada à vida social, as pessoas 

alfabetizadas liam seus textos, outras pessoas eram ouvintes de poesias, e dessa forma, 

formava-se um ambiente de socialização e transmissão da história, da memória, da cultura da 

comunidade mundonovense a partir dos versos eulalianos.  

Depois de 1933, o poeta cantou em seus versos a memória da infância, imerso em um 

sentimento de nostalgia mesclado com um toque de melancolia ao mergulhar nas canções e 

lembranças que fizeram parte do seu caminho. Segundo Barreiros (2012, p. 75-76),  
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O retorno à terra natal, o convívio com o cenário e personagens do tempo de 

criança provocaram no poeta o desejo de reviver momentos marcantes de sua 

infância. [...] O poeta registrou a ação do tempo sobre as coisas e sente 

saudade dos umbuzeiros floridos, das brincadeiras de criança. Essa tentativa 

de resgate da memória, dos nomes dos lugares e pessoas que marcaram a sua 

vida, surge em vários poemas como Recordação de Monte Alegre, São João, 

Nunca Mais!, Canção de Ninar, Velho Trem de Ferro, Tamarindeiro e 

muitos outros. 

 

Foi nesse período de sua segunda fase que Eulálio Motta publicou o livro Canções de 

meu caminho. As três edições dessa obra sintetizam a colheita seletiva de poesias que 

marcaram e retrataram a vida do escritor. Um dos poemas que descreve o cotidiano de Eulálio 

Motta em sua terra natal recebe o título de Bucólica..., 

 

BUCÓLICA... 

 

Não preciso de rádio. Em meu quintal, 

nos galhos do umbuseiro, 

há canários, cardiais, e outros passarinhos  

cantando o dia inteiro... 

Não quero rádio que não fico em casa. 

Monto a cavalo, sáio com o vaqueiro, 

olho pastagens, 

vejo roçagens, 

visito aguadas, 

pego bezerros, 

nesta labuta de fazendeiro... 

À noite, o prato de coalhada, 

café com requeijão... 

E depois, no terreiro, 

a palestra: ─ a família, 

o agregado e o vaqueiro 

assentados no chão... 

E depois... dentro da rêde do avarandado, 

no corpo cansado, 

a conciência tranquila 

chega à janela... 

chega à pupila... 

e contempla, feliz, o céu limpo, estrelado... 

(MOTTA, 1948, p. 45). 

 

Eulálio Motta dedicou esse poema para o seu fazendeiro amigo, José Amorim, no dia de 

seu aniversário. A partir desse texto, podemos perceber um poeta bucólico, que descreveu o 

seu dia a dia em diálogo com a natureza como se estivesse pintando uma obra de arte. A partir 

dos versos “[...] E depois no terreiro, / a palestra: ─ a família, / o agregado e o vaqueiro / 

assentados no chão [...]”, refletem um costume cultural de contar histórias que faz parte do 

cotidiano das fazendas e que talvez tenha marcado a infância do próprio escritor enquanto 

ouvinte de histórias. O escritor utilizou os recursos da poética para falar de si, de suas 
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memórias, um relato inicialmente particular, pessoal, transcende para a memória coletiva e 

reflete a história de um povo, de uma comunidade.  

De um modo geral, as produções de Eulálio Motta têm um caráter autobiográfico, no 

entanto, esse aspecto se fez mais presente nas criações poéticas, principalmente, quando ele 

regressa ao seu lugar, à sua terra natal. O escritor escolheu a escrita do eu como sendo uma 

das formas de validar a sua existência, suas identidades. Esse anseio faz parte da natureza 

humana, e as escrituras autobiográficas tentam atenuar tal desejo.  

Lejeune (1971, p. 10) destaca que a palavra autobiografia possui tanto um sentido 

estrito – “um ‘relato de vida’ centrado na história da personalidade” – como um sentido amplo 

– “toda forma de escritos em que se fala de si diretamente (tanto o diário íntimo ou as 

memórias como a autobiografia propriamente dita), ou mesmo todo escrito no qual o leitor 

supõe que o autor transpõe sua experiência pessoal” (LEJEUNE, 1971, p. 10). Termos como 

“narrativas de vida”, “espaço (auto) biográfico”, “auto/biografia”, “escritas do eu”, “escritas 

de si”, são empregados em paralelo, em outros estudos, como correspondentes mais ou menos 

a “autobiografia”. Essa diversidade de nomenclaturas explica que a própria palavra parece 

insuficiente frente à multiplicidade de formas da construção da identidade pessoal, que 

extrapolam o domínio literário e o meio escrito. 

Lejeune (1975) defende a caracterização de uma escrita autobiográfica através da 

existência de um pacto com o leitor, representado pela identidade entre autor, narrador e 

personagem. Em seu estudo, o escritor afirma que a semelhança entre autor e personagem 

requer uma exigência de significação, e essa reivindicação ajusta-se com o próprio sentido da 

autobiografia. Segundo Lejeune (2006), o pacto autobiográfico é o engajamento de um autor 

em contar diretamente sua vida (ou uma parte, ou um aspecto de sua vida) num espírito de 

verdade. O autor faz referência às narrativas, no caso da poesia, ela precisa apresentar esse 

aspecto narrativo ou se aproximar.  

Em textos líricos de caráter autobiográfico, como os poemas de Eulálio Motta, 

deparamo-nos com impressões subjetivas e expressões do que foi relatado, pois o enunciador 

busca seduzir e encantar. Como expressa Hamburguer (1975, p. 193), “no poema lírico 

libertamo-nos (graças ao contexto e ao ser poético do poema) de todo interesse – no sentido 

kantiano de vivência estética – do valor específico, do valor da realidade do ‘quê’”. Para a 

autora, “não existe critério exato, nem lógico, nem estético, nem interior, nem exterior, que 

nos permita a identificação ou não do sujeito de enunciação lírico com o poeta” 

(HAMBURGER, 1975, p.196). Não há a possibilidade de afirmar que o poeta tenha 

expressado uma experiência realmente vivida, própria, na enunciação do poema, mesmo que a 
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forma seja em primeira pessoa. Por outro lado, também não há como afirmar que ele não 

tenha usado a “si mesmo” como referência.  

Não se pode anular a identidade do eu lírico com o eu do poeta, mas também não seria 

apropriado identificar a enunciação lírica direta e restritivamente com o real, com a vivência 

pura. Nem mesmo na autobiografia que pressupõe tal identidade pode-se assegurar uma total 

coincidência entre o narrado e o vivenciado. De acordo com Campos (1992, p. 42),  

 

A “verdade” da vida do autor foi substituída pela “intenção” de ser sincero 

que deve estar presente no texto e convencer o leitor de que o que está 

escrito é verdade, ou, pelo menos, que foi escrito de boa-fé, mesmo quando o 

leitor sabe que nesta “verdade” há sempre uma dose de ficção. 
 

De acordo com Jacques e Eliane Lecarme (1999), a autobiografia ocupa outro patamar 

na poesia, ela se transforma em uma supra-autobiografia, uma autobiografia que vai além do 

simples registro de memórias. Ao usar a poesia para falar de si, o sujeito termina por adentrar 

em um campo onde não se ouve apenas a sua voz, há também a alteridade configurada pelas 

relações com os outros que traz em si. É justamente essa supra-autobiografia, essa 

autobiografia que transcende do particular para o universal que veremos através de alguns 

poemas compostos por Eulálio Motta.    

No poema Fazenda Vaca Parida assim como em muitos outros, o poeta visita o 

passado, especificamente o cenário que fez parte da sua infância e observa a ação do tempo, 

não somente na paisagem, mas também em seus sentimentos. 

 

FAZENDA VACA PARIDA 

 

Olha 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! 

[...] 

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!  

Não tem mais o curral das ovelhas! 

Não há mais carneiro manso 
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andando no cabresto! 

Cadê o pé de coité da trincheira do tanque? 

[...] 

Que é que fizeram do pé de coité?! 

Dindinha Benigna. 

Cabelos brancos. Balaio de costura. 

Os óculos. Bondade. 

Tudo agora é lembrança! 

Tudo agora é saudade! 

Dindinho João Motta! Dindinho João Motta! 

“Vaca-parida” está de fazer pena! 

Há cactos crescendo no telhado de tua casa! 

Cabelos ficando brancos na cabeça de teus netos!  

(MOTTA, 1983, p. 63). 

 

A poesia que canta a saudade da infância funciona como o fio narrativo na maioria dos 

poemas em que o escritor não se preocupa mais com a métrica rigorosa. Segundo Barreiros 

(2012, p. 77), o que importa nesses poemas é a pulsação do sentimento, da memória e, com 

isso, o poeta reconstruiu a sua história, o cotidiano e os costumes de uma época. Explorar o 

passado é tentar descobrir o que se esconde no mais íntimo do ser. O que a memória nos conta 

“é um deciframento do invisível, uma geografia do sobrenatural”. (VERNANT, 1992). Por 

isso, para Platão, aprender é, no fim das contas, rememorar. 

 

RECORDAÇÃO DE MONTE ALEGRE 

 

Monte da Santa Cruz do Monte Alegre! 

Contemplo-te de longe... 

com uma vontade enorme 

de te ver de perto, 

para recordação: 

de quando te vi pela primeira vez 

em uma sexta-feira da Paixão. 

Penso na tua imutabilidade: 

és o mesmo monte, 

com as mesmas pedras 

e curvas do caminho: 

com aquele mesmo “abismo das alturas,” 

aquela mesma paisagem deslumbrante, 

aquela mesma beleza de horizontes. 

Todavia, 

como tudo mudou, Monte Alegre querido! 

até teu nome 

que já não lembra teu monte, 

que não faz lembrar teus peregrinos 

nas tuas sextas-feiras da Paixão! 

Recordar, às vezes, 

é bem triste.  

(MOTTA, 1983, p.21). 
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No poema mencionado há uma descrição de Monte Alegre e mostra que apesar dos anos 

que se passaram a cidade ainda conserva certas características. Além disso, sinaliza para a 

mudança do nome da cidade que, atualmente, é chamada de Mairí. O poema Tamarindeiro é 

outro exemplo em que o poeta olha para o passado: 

 
TAMARINDEIRO 

 

Tamarindeiro! 

Meu Tamarindeiro! 

Eu era moço, 

muito moço ainda, 

quando te plantei 

aqui no meu terreiro! 

Levava adubo para tua fome. 

Levava água para tua sede. 

Vi te nascerem as primeiras folhas. 

Vi te surgirem os primeiros galhos. 

Recordo, com enlevo, aqueles dias... 

Aquele instante de tua infância, 

um momento de minha mocidade! 

(MOTTA, 1983, p. 59). 

 

Eulálio Motta enquanto jovem era considerado como ateu e comunista, em Súplica, por 

exemplo, o eu lírico reflete um posicionamento religioso que mudou de acordo com o próprio 

desenvolvimento intelectual e político. O poeta questionou o catolicismo, se 

autodenominando “quase ateu”. 

 

SÚPLICA 

 

Quisera ser católico. Rezar. 

Fazer pelo sinal da santa cruz. 

Crer no inferno e no céu. Acreditar 

nos milagres incríveis de Jesus... 

Quando eu era menino acreditava. 

Rezava Padre-Nosso e Ave-Maria, 

tonto de sono, quando me deitava 

e quando me acordava todo dia... 

Naquele tempo eu era ingênuo e bom. 

Não pensava na vida, não sofria... 

Não sabia odiar e acreditava 

que como eu todo mundo não sabia... 

[...] 

(MOTTA, 1933, p. 37). 

 

Já no poema Conversão, o poeta expõe a mudança de visão referente à religião católica. 

O escritor que antes era ateu e comunista decidiu fazer parte do partido integralista e com isso 

teve que moldar a sua conduta religiosa, se convertendo ao catolicismo. 
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CONVERSÃO 

 

Eu era quase ateu antigamente. 

Vivia... até não sei como vivia! 

Como um poeta infeliz, crendo somente 

no verso que em minh’alma aparecia. 

Que existe céu, que existe um Deus clemente, 

nunca ninguém me convencer podia. 

Todo o meu Deus vivia, unicamente, 

de um verso morto numa rima fria. 

Mas tal descrença morta vejo agora. 

E a Fé, bondosa, com sorriso gáio, 

vai me guiando pela vida a fora... 

Porque católico tornei-me, quando, 

numa noite feliz de um mês de maio, 

eu vi, de joelhos, meu amor rezando... 

(MOTTA, 1983, p. 62). 

 

Os festejos juninos, dia de finados, sexta-feira da paixão e outras celebrações foram 

temas que fizeram parte do repertório poético de Eulálio Motta. Por ter se convertido à 

religião católica, a valorização desses festejos seria mais uma forma de fortalecer a sua 

postura religiosa.  

 

PENÚLTIMO POEMA... 

 

(Vendo e ouvindo quadrilhas na 

televisão colorida). 

 

QUADRILHAS... 

Recordo AQUELA quadrilha... 

Lembro-a com tanta emoção! 

Oh quadrilha inesquecível! 

Oh noite de São João! 

É loucura recordar. 

Sei que é preciso esquecer. 

Mas só consigo lembrar! 

É lembrar até morrer! 

Meu caminho... Uma janela... 

Uma garota... Almofada 

com lindos bilros cantando, 

em lindos dedos de fada! 

Não! Não pretendo esquecer! 

Quero lembrar-te, querida! 

Único bem, afinal, 

que inda me resta na vida! 

(MOTTA, 1983, p. 30). 

 

O poema retrata a cultura baiana e seus costumes, o avanço dos recursos tecnológicos 

que começavam a chegar à cidade de Mundo Novo “Vendo e ouvindo quadrilhas na televisão 
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colorida”, além de refletir a nostalgia do período de infância vivenciada pelo poeta e a tristeza 

que insiste em se fazer presente pela ausência da sua amada. 

Entre as décadas de 1970 e 1980, o escritor deu ênfase à temática da solidão nos poemas 

que fizeram parte da segunda e terceira edição de Canções de meu caminho. Poemas como 

Sozinho, Último momento, Gotas finais, Meu último poema, Última página e outros, refletem 

a angústia do poeta pelo fim de caminho que se aproximava. No poema Sozinho, por exemplo, 

o poeta lamenta por chegar ao fim do caminho sozinho: 

 

SOZINHO 

 

[...] 

Chego ao fim do caminho... 

sozinho... 

sem a tua presença ao meu lado... 

Fui culpado. 

É um castigo de minha culpa esta solidão... 

Ficaste fora de minha vida... 

Mas não saíste de meu coração... 

Sozinho... Sozinho... 

sem a possibilidade 

de alisar os teus cabelos brancos... 

fazendo-te um carinho... 

neste fim de caminho... 

(MOTTA, 1983, 29). 

 

É latente o sentimento de frustração de Eulálio Motta diante da ação implacável do 

tempo e certo inconformismo e arrependimento por não ter desfrutado da vida como desejou:  

 

GOTAS FINAIS... 

 

de uma fonte que secou: 

 

ÚLTIMA TROVA 

 

Poesias... chegando ao fim... 

que a velhice já chegou... 

Fonte de sonhos, em mim, 

é fonte que já secou... 

 

ÚLTIMA ESTROFE 

 

Tentativa frustrada... repelida... 

Tentativa maluca de aventura... 

Neste triste final de minha vida, 

você foi minha última loucura!  

(MOTTA, 1983, p. 83).  
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Com base no percurso poético de Eulálio Motta, percebemos que se trata de um escritor 

versátil, que passeou por vários estilos literários, entretanto, não almejava fazer parte de 

nenhuma escola literária específica. O escritor desejou cantar a sua própria existência, trouxe 

à tona o valor do seu povo, da sua comunidade ao falar da cultura, dos costumes do sertanejo 

através de seus versos. 

Todas as poesias apresentadas até aqui fazem parte da obra Canções de meu caminho. 

Trata-se, portanto, de uma obra repleta de textos que contemplam as diferentes fases da vida 

do escritor, trazendo a lume as várias faces de Eulálio Motta, os vários tons, de como ele 

cantou, pintou o seu fazer poético. Vale ressaltar que, a recuperação da obra e da memória do 

escritor se dá por conta do seu cuidado em arquivar a si mesmo e que resultou na construção 

de seu acervo. 

 

2.2 O ACERVO COMO LUGAR DE MEMÓRIA 

 

As discussões acerca da memória ocorrem desde a Antiguidade e encontram-se 

presentes em várias civilizações, além de ter sido objeto de estudo de filósofos como 

Aristóteles, Cícero, Tomás de Aquino, dentre outros. Na mitologia grega, os antigos gregos 

consideravam a memória uma identidade sobrenatural ou divina que faz alusão à deusa 

Mnemosyne, mãe das Musas, que protege as Artes e a História. Segundo Marilena Chauí 

(2000), a deusa Memória dava aos poetas e adivinhos o poder de voltar ao passado e de 

lembrá-lo para a coletividade. Tinha poder de conferir imortalidade aos mortais, pois quando 

o artista ou o historiador registram em suas obras a fisionomia, os gestos, os atos, os feitos e 

as palavras de um humano, este nunca será esquecido e, por isso, tornando-se memorável, não 

morrerá jamais.  

Os historiadores antigos colocavam suas obras sob a proteção das Musas, escreviam 

para que não fossem perdidos os feitos memoráveis dos humanos e para que servissem de 

exemplo às gerações futuras. Dizia Cícero: “A História é mestra da vida” (CHAUÍ, 2000, p. 

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

esquecimento” e através dela o homem mantém viva as lembranças como uma forma de 

significar a sua existência e de constituir sua identidade.  

Conforme aborda Pierre Nora (1993), o que se chama de memória é, de fato, a 

constituição do estoque material daquilo que é impossível lembrar, repertório insondável 

daquilo que se poderia ter necessidade de se lembrar. Por isso, segundo Nora (1993), à 

medida que desaparece a memória tradicional, os indivíduos sentem-se obrigados a acumular 
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“religiosamente” vestígios, testemunhos, documentos, imagens, discursos, sinais visíveis do 

acontecido.  

Pierre Nora (1993) chama o processo de descentralização da memória de “liquidação da 

memória”, na ânsia não apenas de tudo guardar, mas também de produzir arquivos, ou seja, 

produzir memórias para conservá-las. Sendo assim, é através da batalha contra o 

esquecimento que se evidencia e torna necessária a existência e a manutenção da memória, 

impulsionando a humanidade a lembrar, instituindo “lugares de memória”. Para Nora (1993, 

p. 21-22): 

 

Os lugares de memória pertencem a dois domínios, que a tornam 

interessante, mas também complexa: simples e ambíguo, naturais e 

artificiais. [...] São lugares, com efeito, nos três sentidos da palavra: material, 

simbólico e funcional, simultaneamente, somente em graus diversos. Mesmo 

um lugar de aparência puramente material, como um depósito de arquivos, 

só é lugar de memória se a imaginação o investe de uma aura simbólica. [...] 

é preciso ter vontade de memória. 

 

Dessa forma, pode-se inferir que a memória é o acontecimento, os lugares de memória 

são as marcas, os vestígios, as evidências de tal acontecimento e a história é o discurso que 

possibilita “conhecer” o acontecido, a partir dos sentidos atribuídos aos lugares de memória 

(NORA, 1993, p. 7 e 14). 

 

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento de que não há 

memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter 

aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar 

atas, porque essas operações não são naturais. [...] A necessidade de 

memória é uma necessidade de história.  

 

Dessa maneira, a memória se forma a partir da relação de cada indivíduo com a 

sociedade. Cada sujeito necessita de objetos e mecanismos que o auxiliem na preservação de 

suas lembranças. Como diz Nora (1993, p. 7 e 14), “fala-se tanto em memória porque ela não 

existe mais. [...] Tudo o que é chamado de memória não é, portanto, memória, mas já 

história”. Podemos afirmar, portanto, que a memória é um contribuinte para a constituição 

identitária não só de um indivíduo, mas de um coletivo consequentemente.  

Segundo Myrian Santos (1998, p. 1-2),  

 

A noção de identidade, que rompe com as dicotomias entre indivíduo e 

sociedade, passado e presente, bem como entre ciência e prática social, está 

tão associada à idéia de memória como esta última à primeira. O sentido de 

continuidade e permanência presente em um indivíduo ou grupo social ao 

longo do tempo depende tanto do que é lembrado, quanto o que é lembrado 

depende da identidade de quem lembra. Da mesma forma que a identidade, a 



45 
 

 

memória também deixou de ser pensada como um atributo estritamente 

individual, passando a ser considerada como parte de um processo social em 

que aspectos da psique se encontram interligados a determinantes sociais. A 

memória deixou, portanto, de ser considerada como fenômeno individual, 

passando a elemento constitutivo do processo de construção de identidades 

coletivas. 

 

A partir da década de 1980, houve um crescente interesse pelo tema da memória 

coletiva. Mauricio Halbwachs foi um dos primeiros sociólogos a se dedicar à memória 

coletiva ou memória social. Para ele a memória social não seria uma expressão do que 

aconteceu no passado, mas uma construção coletiva do passado realizada pelos indivíduos de 

determinada coletividade. Maurice Halbwachs como discípulo de Durkeim procura ir mais 

além dos estudos psicologizantes da memória e compõe uma teoria relativa à memória 

inserindo-a nos contextos sociais. Halbwachs traz, portanto, os quadros sociais que compõem 

a memória. 

A memória remete a um grupo; o indivíduo carrega em si a lembrança, mas está sempre 

interagindo na sociedade, já que “nossas lembranças permanecem coletivas e nos são 

lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos 

e objetos que somente nós vimos” (HALBWACHS, 2006, p. 30).   

Dessa maneira, a memória coletiva engloba a memória do grupo e cada componente 

desse grupo com ela se identifica. O grupo é portador da memória e esta é consensualizada 

mediante as relações que se estabelecem dentro do próprio grupo. É no contexto dessas 

relações que construímos as nossas lembranças e elas estão impregnadas das memórias dos 

que nos cercam, de maneira que, ainda que não estejamos em presença destes, o nosso 

lembrar e as maneiras como percebemos e vemos o que nos cerca se constituem a partir desse 

emaranhado de experiências (HALBWACHS, 2006).   

Depreende-se, portanto, que a memória coletiva, propriamente dita, refere-se ao 

trabalho que um determinado grupo social realiza, articulando e localizando as lembranças em 

quadros sociais comuns. Este trabalho resulta em uma espécie de acervo de lembranças 

compartilhadas, cujo conteúdo, é a memória coletiva.  

Nas sociedades sem escrita, a memória coletiva se ordenava em torno de três grandes 

interesses: a idade coletiva do grupo que se funda em certos mitos, mais precisamente nos 

mitos de origem, o prestígio das famílias dominantes que se exprime pelas genealogias, e o 

saber técnico que se transmite por fórmulas práticas fortemente ligadas à magia religiosa (LE 

GOFF, 1999). 
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Com o passar do tempo, a escrita foi se desenvolvendo gerando uma outra forma de 

preservação da memória que está relacionada ao documento escrito num suporte 

especialmente destinado à escrita (depois de tentativas sobre osso, estofo, pele, como na 

Rússia antiga; folhas de palmeira, como na índia; carapaça de tartaruga, como na China; e 

finalmente papel, papiro e pergaminho). Assim, seguimos a perspectiva defendida por Le 

Goff (1999, p. 421): 

 

A utilização de uma linguagem falada, depois escrita, é de fato uma extensão 

fundamental das possibilidades de armazenamento da nossa memória que, 

graças a isso, pôde sair dos limites físicos do nosso corpo para se impor quer 

nos outros, quer nas bibliotecas.  

  

O desenvolvimento da escrita, e posteriormente da impressão, alteram 

significativamente a maneira como o homem encara a memória. Foi, então, a partir da 

invenção da escrita, e na Idade Média com a criação da imprensa, que o crescimento 

vertiginoso da produção de documentos escritos fez aumentar a importância dos “lugares de 

memória” como as bibliotecas, museus, arquivos e monumentos para preservar o 

conhecimento. Estes espaços são vistos como importantes fontes responsáveis por guardar e 

transmitir a história de um povo, de uma memória coletiva.  

A escrita no documento armazena informações, fornece ao homem um processo de 

memorização e registro. No entanto, ao contrário dos monumentos, a documentação escrita 

exige a constituição de arquivos, não somente como forma de preservá-los, mas para que se 

possa atribuir sentido, estabelecendo uma ordenação, uma catalogação e formas de acesso. 

Segundo Derrida (2001, p. 12), a palavra arquivo provém do arkheîon com o sentido de 

morada, casa dos arcontes, os magistrados superiores que detinham o poder político de 

elaborar e representar as leis. A autoridade era quem interpretava os documentos oficiais, 

depositados em suas casas. Os arcontes, portanto, eram os magistrados gregos, guardiões dos 

documentos oficiais. 

Um arquivo é também uma técnica de repetição. Reunião, ajuntamento de dados, 

elementos, índices e insígnias, espólio. Mas sem exterior não temos o arquivo. Diz Derrida 

(2001, p. 22): “Não há arquivo sem um lugar de consignação, sem uma técnica de repetição e 

sem uma certa exterioridade; não há arquivo sem exterior”. 

Derrida (2001) chama a atenção para o fato de um arquivo não poder ser reduzido à 

memória, nem a uma massa documental fixa e cristalizada, significando apenas referência 

temporal ao registro do passado. Não seria apenas reflexo do que ocorreu de fato, como 

experiência histórica. Um arquivo não se reduz a um depósito de memórias sem rasuras, não 
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lacunar, sem esquecimento, bastando acioná-lo para que todas as representações ali guardadas 

possam vir à tona. 

Um arquivo, para Derrida (2001), a partir do texto freudiano, tem lugar, no 

desfalecimento da memória; ele só existe em consignação, no deslocamento que lhe 

possibilita a repetição, a reprodução e a reimpressão, mas é necessariamente lacunar e 

sintomático, perpassado pelo esquecimento e com a possibilidade intrínseca de virtualidade. 

Para Derrida (2001), o arquivo seria perpassado insistentemente pelo mal de arquivo, 

que, por sua vez, é gerado pela pulsão de morte que caracteriza a perturbação que sofrem 

aqueles que se envolvem na trama arquivística: 

 

[...] estar com mal de arquivo [...] É arder de paixão. É não ter sossego, é 

incessantemente, interminavelmente procurar o arquivo onde ele se esconde. 

É correr atrás dele ali onde, mesmo se há bastante, alguma coisa nele se 

anarquiva. É dirigir-se a ele com desejo compulsivo, repetitivo e nostálgico, 

um desejo irreprimível de retorno à origem, uma dor da pátria, uma saudade 

de casa, uma nostalgia do retorno ao lugar mais arcaico do começo absoluto. 

Nenhuma paixão, nenhuma pulsão, nenhuma compulsão, nem compulsão de 

repetição, nenhum “mal-de”, nenhuma febre, surgirá para aquele que, de um 

modo ou outro, não está com mal de arquivo (DERRIDA, p. 118-119). 

 

Essa pulsão de morte leva o ser humano a arquivar a sua própria existência, tendo em 

vista que o “mal de arquivo evoca sem dúvida um sintoma, um sofrimento, uma paixão: o 

arquivo do mal; [...] Levanta-se então infinita, fora de proporção, sempre em curso, ‘em mal 

de arquivo’, a espera sem horizonte acessível, a impaciência absoluta de um desejo de 

memória” (DERRIDA, 2001, p. 9). Dessa forma, os álbuns de fotografias, as datas de 

aniversário, os próprios calendários, os diários, refletem um desejo de memória do ser 

humano e a sua preocupação em perdê-la. 

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

 

A exigência da constituição de arquivos pessoais leva os indivíduos a 

desenvolverem práticas de arquivamento do eu. Para tanto, são acionadas 

práticas múltiplas de arquivamento: guardar papéis ou documentos em 

pastas, gavetas ou cofres; montar álbuns fotográficos; manter um diário ou, 

ainda, redigir uma autobiografia. [...] as práticas de arquivamento do eu 

apresentam uma intenção autobiográfica, evidenciando um movimento de 

subjetivação. Prática mais refinada de arquivamento do eu, por meio da 

autobiografia certos acontecimentos de uma vida são selecionados e 

organizados numa forma narrativa. Para Philippe Artières, “o arquivamento 

do eu é uma prática de construção de si mesmo e de resistência”. 

 

“Passamos o tempo a arquivar nossas vidas: arrumamos, desarrumamos, 

reclassificamos. Por meio dessas práticas minúsculas, construímos uma imagem, para nós 
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mesmos e às vezes para os outros” (ARTIÈRES, 1998, p. 10). Philippe Artières (1998) chama 

atenção para a seleção que o ser humano realiza no momento de arquivar sua própria vida. 

Nós manipulamos, omitimos, rasuramos algumas passagens e damos destaques a outras. 

Assim, forjamos uma identidade a partir de uma memória seletiva e publicamos apenas aquilo 

que julgamos como verdade. O acervo de Eulálio Motta é um exemplo de arquivamento do 

eu, pois revela as múltiplas identidades do escritor e uma intenção autobiográfica refletida em 

suas produções literárias. Contudo, não significa dizer que o acervo reflita a face mais 

desejada pelo autor, pois de acordo com Alícia Lose (2004, s/p),  

 

O escritor, de forma quase pueril, acredita poder preservar para a posteridade 

apenas o melhor de si, da sua imagem. No entanto, mesmo que seu intento 

seja expor apenas o seu perfil mais fotogênico, sempre haverá um "rato de 

arquivo" para descobrir e desvelar o que estava escondido, 

dissimuladamente, presente nas ausências. Organizando todos os seus 

passos, tentando apagar todas as pistas, o autor deixa outras, que fazem o 

arquivista (ou seja, lá o nome que recebe esta personalidade invasiva que 

dedica sua vida à pesquisa sobre a vida e a obra de outrem) percorrer outros 

caminhos, por vezes mais longos, por vezes equivocados, mas que 

certamente, o farão chegar lá, naquele sótão escuro onde o escritor colocou 

todos os seus silêncios e apagamentos. 

 

A noção de acervo se expandiu quando houve pela primeira vez uma grande defesa do 

conceito “Os Arquivos Literários” que ocorreu em um célebre discurso pronunciado por 

Wilhelm Dilthey em 1889 que diz o seguinte: “Trata-se, diz ele, de salvaguardar esses 

‘testemunhos diretos’ da criação que são importantes para o historiador da literatura, assim 

como para o esteticista” (HAY, 2003, p. 69). A partir daí, as cortinas começaram a se abrir 

para um novo cenário intelectual. Foram criados na Europa diversos centros e institutos 

dedicados a arquivar os documentos gerados pelos escritores. O objetivo inicial era preservar 

os documentos para pesquisas posteriores. 

No Brasil, o primeiro grande escritor a chamar atenção para a importância de preservar 

documentos foi Carlos Drummond de Andrade. O autor escreveu uma crônica intitulada 

Museu: fantasia? em que apontou a necessidade da criação de museus de literatura no Brasil, 

que, segundo ele, tratariam de preservar a tradição escrita brasileira. Seriam um espaço 

constituído não apenas de papéis, mas também de objetos dos próprios escritores. A partir 

dessa concepção, os objetos passaram a serem mais que meros objetos, ganharam vida que 

auxiliam na construção identitária dos escritores. Eis um trecho da 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, carpologia, caça e pesca, anatomia, 
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patologia, imprensa, folclore, teatro, imagem e som, moedas, armas... de 

literatura não temos [...] Meu sonho é ver reunidos, em sala bem arrumada, o 

manuscrito de Iracema, o tinteiro de Alphonsus de Guimaraens, o caderno de 

exercícios de alemão de Machado de Assis, e uma lembrança de Euclides e 

outra lembrança de Lima Barreto e mais isso e mais aquilo que nos restitua a 

presença, o esforço criador, a esquecida memória dos que, no Brasil, 

praticaram o ofício da palavra (ANDRADE, 1972). 

 

A semente plantada por Drummond resultou em bons frutos e hoje já existem 

importantes instituições de preservação de documentos relacionados à literatura brasileira, 

principalmente no Sul e no Sudeste do país. Temos, por exemplo, o Arquivo-Museu de 

Literatura que se encontra presente na Fundação Casa de Rui Barbosa, o Programa de 

Acervos Pessoais da Fundação Getúlio Vargas, ambos no Rio de Janeiro; o Acervo 

Museográfico de Escritores Mineiros da Universidade Federal de Minas Gerais; o Instituto de 

Estudos Brasileiros, em São Paulo; e o Acervo de Escritores Sulinos que desenvolveu, ao 

longo dos anos, uma importante metodologia de trabalho relacionada à documentação de seus 

acervos. 

Na Bahia, destacam-se a Fundação Casa Jorge Amado que abriga os documentos 

referentes ao escritor. A Universidade Federal da Bahia é responsável pela guarda do espólio 

de Godofredo Filho, de Arthur de Salles, de Ildásio Tavares e de vários outros autores. Na 

Universidade Estadual de Feira de Santana encontra-se o acervo do poeta feirense Eurico 

Alves Boaventura, e o acervo de Eulálio de Miranda Motta, que está sob a guarda do 

professor Patrício Nunes Barreiros. Estes acervos representam apenas uma ínfima parte da 

documentação dos escritores baianos, comparado à vasta documentação que se encontra 

presente em mãos de familiares ou em instituições, a espera de pesquisadores que desvendem 

o processo de criação desses escritores.  

A pesquisa em acervo de escritores se faz cada vez mais necessária para ampliarmos e 

enriquecermos a crítica literária brasileira. Como afirma Bordini (2005, p. 39),  

 

O estudo em acervo literário, afeta a teoria da literatura, pois “foge à prisão 

do texto em si, que praticamente todo o século XX viu como a única forma 

de conferir especificidade aos estudos literários, uma vez que abarca 

materiais não textuais ou, pelo menos, não reduzidos à linguagem, e uma 

linguagem  reconhecida socialmente como literária”.  

 

 Os acervos de escritores são considerados como lugares de memória, por salvaguardar 

os registros históricos, políticos, literários, sociais de determinado escritor. O estudo com 

acervo permite ao pesquisador “conhecer” o acontecido, ter contato com os bastidores de 

produção do escritor, contribuindo dessa maneira para a preservação da memória.  
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Segundo Miguel Rettenmaier (2008), o trabalho com a pesquisa em acervo literário visa 

revitalizar o passado em um novo presente, diretamente influenciado pelas pistas, pelos 

“resíduos” ou pelas “pegadas” deixadas por determinado autor. Nesse resgate, atualiza-se a 

história, recupera-se o passado, presentifica-se e revitaliza-se o que fora silenciosamente 

arquivado ou guardado em dependências particulares. De acordo com Bordini (2001, p. 31): 

 

A memória, nesse sentido, deixa de ser compreendida como uma capacidade 

mnemônica particular, individual ou familiar, e passa a ser “uma consciência 

mais coletiva, preocupada em lembrar o que já foi sustentada em 

monumentos e documentos, que precisa preservar para manter-se 

autoconsciente do que é”. 

 

O acervo é um lugar que permite que as formas textuais e as formas não textuais 

dialoguem e possam ser estudadas em suas relações. No momento em que o escritor produz 

uma obra, esse livro não é composto apenas de seus textos, por trás de cada obra existe uma 

infinidade de contextos relacionados a ela. Sobre isso, Rettenmaier (2008, p. 144) afirma que: 

 

A literatura não é feita apenas de obras literárias, pois há um mundo no 

entorno de cada livro. Da mesma forma, um livro não é feito apenas de seu 

texto. Há uma plêiade de textos ao seu redor, ao lado e abaixo dele. Os 

manuscritos e planejamentos do autor são parte desses “subtextos”, desses 

textos subterrâneos, sepultados nas gavetas, esquecidos em caixas que 

sobreviveram à lixeira, seja pelo cuidado dos herdeiros, seja pelo descuido 

(consciente ou inconsciente) do escritor. Esses textos, que, por algum 

motivo, foram desvalorizados ao não se tornarem públicos e definitivos, 

essas anotações que revelam os impulsos da mente criativa do escritor, 

contraditoriamente, ingressando em um acervo literário, tornam-se relíquias. 

Além de terem em si a magia da presença física do autor, que cruzou o papel 

com a palma da mão e registrou-se com sua letra a cada linha traçada, os 

manuscritos têm a capacidade de permitir releituras das obras. 

 

Lamentavelmente, a maior parte dos trabalhos de pesquisa em literatura ainda possui 

um caráter imanentista, fixada no texto em si. Esse olhar restrito para com o texto literário 

pode ser superado através do estudo dos acervos de escritores. Para Bordini (2009, p. 46), os 

acervos de escritores proporcionam dados documentais que ultrapassam as abordagens 

epistemológicas atuais da literatura, descortinando um novo universo de pesquisa, mais amplo 

e rico em possibilidades. O estudo com acervo literário necessita, portanto, ser expandido para 

descortinarmos a forma de pesquisa e explorar o texto em sua totalidade, valorizando todos os 

elementos relacionados a ele. 

O projeto de Edição das obras inéditas de Eulálio Motta vem contribuindo para o 

enriquecimento e ampliação da pesquisa na área da Filologia e no âmbito da crítica literária na 
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UEFS. Já foram realizados diversos tipos de edições como a edição interpretativa, crítica, 

genética, digital, que resultaram na elaboração de artigos, monografia, dissertações e tese. 

Esses resultados mostram a importância em trabalhar com acervos de escritores e a 

responsabilidade que nós, pesquisadores, devemos ter frente a esse tipo de pesquisa. No 

decorrer do texto, apresentaremos o acervo de Eulálio Motta e as pesquisas desenvolvidas 

pelos pesquisadores nesse ambiente de forma mais detalhada. 

 

2.3 O ACERVO DE EULÁLIO MOTTA  

 

O acervo de Eulálio Motta é o reflexo de sua imagem, esboça as identidades do escritor, 

preservando tanto a sua memória individual quanto a coletiva no que se refere ao quadro 

sócio-histórico que ocorreram no século XX, em Mundo Novo. O acervo é constituído de 

documentos acumulados pelo próprio escritor entre os anos de 1923 e 1988. É composto por 

materiais de diferentes naturezas, incluindo rascunhos e esboços de obras inacabadas, 

manuscritos e datiloscritos de textos éditos e inéditos, diários, cadernos de anotações diversas, 

correspondências, fotografias, documentos de identificação, diplomas, esboços de projetos 

editoriais, coleções de jornais e panfletos, instrumentos de trabalho como a sua máquina de 

escrever.  

Segundo Barreiros (2015), pela natureza da documentação, esse rico acervo pode ser 

compreendido como um projeto autobiográfico, revelando-se como um caleidoscópio de onde 

se projetam diversas imagens do escritor. Independente da condição social e do ofício do 

sujeito, os documentos que compõem os acervos pessoais trazem sempre as marcas da 

subjetividade e “[...] uma intenção autobiográfica” (ARTIÈRES, 1998, p. 11). Assim, os 

acervos são considerados como marcas de si. 

A produção intelectual de Eulálio Motta demonstra que o escritor consultava 

constantemente o seu material arquivado, utilizava os documentos como fontes para a 

elaboração de novos textos ou para planejar uma nova publicação. Esse costume do escritor 

nos permite afirmar que o acervo tinha uma funcionalidade prática, não se tratava apenas de 

uma coleção museificada de lembranças. Dessa forma, através do acervo, Eulálio Motta 

arquivou a sua própria vida, como já foi dito anteriormente. 

De acordo com 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 
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coisas, afirmando o valor cultural dos arquivos. Mas como é impossível 

arquivar nossas vidas de uma vez por todas, e em sua totalidade, os arquivos 

apresentam um caráter lacunar, de inacabamento. 

 

Esse caráter lacunar não está restrito à prática de arquivar, transcende para a própria 

pesquisa no acervo. É impossível esgotar o acervo, a obra sempre está aberta para novas 

possibilidades de leitura e de pesquisa.  

No momento em que o escritor arquiva seus documentos, ele se autoarquiva. Referente 

a esse autoarquivamento, Marques (2003, p. 150) diz que: 

 

[...] Ao se arquivar, o escritor manifesta o desejo de vencer o tempo, 

permanecendo na memória de um povo ou de um país. [...] Arquivando-se, o 

escritor procura estabelecer nexos e conexões não apenas com o seu passado 

pessoal, mas com o passado de toda a sua comunidade. Sugere 

possibilidades para sua representação e conhecimento. 

 

Os documentos e papéis que fazem parte do arquivo de Eulálio Motta constituem-se em 

importantes fontes de pesquisa que dizem respeito não sobre o íntimo do escritor, mas trazem 

à tona os costumes de uma comunidade, os acontecimentos que sucederam no interior da 

Bahia no século XX. O acervo de Eulálio Motta representa a sua memória passada a limpo e 

ao mesmo tempo implica também no arquivamento da memória de um povo, de uma história. 

O escritor sempre manteve uma postura reservada até mesmo com relação aos 

familiares e amigos. Ademais, Eulálio Motta não constituiu família, sendo, portanto, o seu 

espólio uma fonte rica de informações. Os documentos que constituem o acervo do escritor 

foram descritos e organizados por Barreiros (2007a). Conforme descrição abaixo: 

a) 15 cadernos manuscritos, contendo textos literários inéditos, rascunhos de cartas, 

anotações diárias do cotidiano, projetos, etc; 

b) 88 correspondências, incluindo cartas ativas e passivas, cartões de diversos tipos e 

telegramas; 

c) 39 datiloscritos de textos literários; 

d) 9 diplomas; 

e) 11 documentos de identificação pessoal; 

f) 870 fotografias identificadas e não identificadas; 

g) 88 livros que integravam a biblioteca do autor; 

h) 6 folhetos de cordel; 

i) 1129 exemplares de panfletos; 

j) 49 exemplares de jornal; 

k) 68 manuscritos dispersos; 
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l) Uma coleção de 32 cédulas de dinheiro antigo; 

m) A máquina de escrever de Eulálio Motta. 

 

O acervo de Eulálio Motta chegou às mãos de Patrício Barreiros pela primeira vez a 

partir de uma pesquisa que ele empreendeu com o intuito de elaborar uma monografia do 

curso de Licenciatura em Letras da Universidade Estadual de Feira de Santana, orientada pelo 

professor Adeítalo Pinho, em 1999. Uma das descobertas que motivou a pesquisa foi o fato de 

saber a partir de comentários em jornais e revistas que Eulálio Motta participou da vida 

literária de Salvador durante a década de 1920, e foi amigo de diversos escritores como Jorge 

Amado, Adonias Filho e Plínio Salgado, por exemplo. “A possibilidade de investigar qual a 

participação do poeta mundonovense na literatura baiana foi o que primeiramente motivou a 

pesquisa” (BARREIROS, 2005).  

De acordo com Barreiros (2005, p. 117), 

 

A biblioteca do poeta estava intacta, os móveis conservados, as fotografias 

continuavam nas paredes, na verdade, na ocasião, já faziam 11 anos que 

Eulálio havia morrido. [...] De repente, nos deparamos com um enorme 

acervo de documentos inéditos, coleções de jornais, centenas de panfletos, 

cartas, diplomas e até documentos pessoais. A impressão era de que o poeta, 

antes de morrer, resolveu guardar todo aquele material que representa o seu 

memorial, sua herança. [...] A família do poeta confiou-nos, gentilmente, a 

guarda do material encontrado, principalmente os manuscritos, fotografias e 

documentos pessoais e desde então, empreendemos a tarefa de organizar o 

que podemos chamar de “Espólio de Eulálio Motta”. [...] Hoje, quando 

olhamos para o material que compõe o espólio de Eulálio Mota percebemos 

o desafio que é montar o grande quebra-cabeça e desvendar o mistério que 

ainda é a sua obra. É como se ouvíssemos o oráculo dizer: “decifra-me ou te 

devoro”. 

 

A partir de então, a pesquisa no acervo de Eulálio Motta deslanchou. Em 2007 foi 

defendida uma dissertação de mestrado intitulada Cantos tristes no cemitério da ilusão: 

edição dos sonetos de Eulálio de Miranda Motta, no programa de Pós-graduação em 

Literatura e diversidade Cultural, da UEFS, e que, posteriormente, resultou no livro Sonetos 

de Eulálio Motta (BARREIROS, P., 2012). Em 2012, foi defendida outra dissertação de 

mestrado, dessa vez no Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagem, da UNEB, 

apresentando uma edição e estudo do manuscrito do livro inédito Bahia Humorística 

(BARREIROS, L., 2012). Em 2013, foi defendida na UFBA a tese de doutorado O 

Pasquineiro da roça: a hiperedição dos panfletos de Eulálio Motta (BARREIROS, 2013), e 

que também resultou na produção de livro, publicado em 2015.      
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Atualmente, encontra-se em desenvolvimento, na UEFS, o núcleo de pesquisa Edição 

das obras inéditas de Eulálio Motta que teve início em 2008 e prevê a edição de nove obras 

do escritor mundonovense. Esse projeto é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado da Bahia (FAPESB) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). As edições realizadas pelos pesquisadores ligados ao projeto são 

realizadas a partir das fontes disponíveis no acervo do escritor que foi organizado por 

Barreiros (2007, 2012, 2013). Em meio a essas nove obras, encontra-se o projeto de livro 

inédito Canções de meu caminho, com vistas a ser editado no presente estudo. 

A edição dessas obras inéditas é de fundamental importância para trazer à tona textos 

que o escritor pretendia publicar. Além disso, a manipulação dos documentos do acervo 

permite entendermos a gênese do processo criativo do escritor e possibilita acompanhar a sua 

atividade intelectual e artística durante seis décadas. Os projetos editorias de Eulálio Motta 

encontram-se esboçados basicamente em quinze cadernos que, segundo Barreiros (2009), 

destacam-se pela riqueza de informações e pela diversidade de uso que o escritor fez deles. 

Neles foram escritos rascunhos de cartas, discursos políticos, anotações diárias, listas de 

palavras e endereços, anotações de leituras, crônicas, poesias, causos, além de conservarem os 

projetos editoriais de Eulálio Motta. Assim, o grupo de pesquisa se debruça desde 2007 a 

editar e estudar não somente os cadernos como outras fontes documentais de Eulálio Motta, 

preparando-os para pesquisas futuras.  

O grupo de pesquisa cresce a cada dia, atualmente, estão sendo realizadas as revisões 

das edições e preparadas as publicações tanto impressas como digitais das obras. O projeto de 

pesquisa está vinculado ao Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Humanidades Digitais 

(neiHD) e está articulado a diversas atividades, tais como: organização de minicurso, oficinas, 

seminários, simpósios, exposições e grupos de estudos. Essas atividades têm como objetivo 

formar novos pesquisadores e compartilhar a pesquisa realizada pelo grupo. Os pesquisadores 

do acervo de Eulálio Motta também fazem parte do grupo de pesquisa Estudos 

Interdisciplianres em Humanidades Digitais: Filologia e Acervos de Escritores, cadastrado 

no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. 

O acervo de Eulálio Motta, o neiHD e o grupo de pesquisa foram os grandes 

responsáveis pela realização da presente pesquisa. Em 2013, realizei a edição semidiplomática 

do caderno  Canções de meu caminho (3ª edição) como plano de trabalho de Iniciação 

Científica. Desde então, o contato com o acervo, a relação que passei a ter com os 

manuscritos, me instigaram a ir além com a pesquisa. A obra Canções de meu caminho 

Eulálio Motta reúne poesias de diversas fases de sua produção. Trata-se de uma coletânea que 
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revela os caminhos traçados pelo escritor através da escrita poética. O caderno com o título do 

livro é a mais importante das fontes para edição da terceira edição de Canções de meu 

caminho. O formato do caderno traz a estrutura de um livro e as inúmeras anotações do 

escritor ressaltando o seu desejo de que a terceira edição fosse publicada, com certeza foram 

os motivos iniciais que incentivaram o desenvolvimento da pesquisa. Diante dessa 

responsabilidade, só almejo cumprir com êxito a missão deixada pelo escritor.  

O estudo em acervos exige uma metodologia específica para o desenvolvimento das 

pesquisas e encontram na Crítica Textual e no estudo da gênese os recursos metodológicos 

adequados, cujos pressupostos veremos a seguir.  
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3 CRÍTICA TEXTUAL EM DIÁLOGO COM A CRÍTICA GENÉTICA: EM BUSCA 

DE UM MODELO DE EDIÇÃO PARA CANÇÕES DE MEU CAMINHO  

 

A presente pesquisa se debruça sobre um corpus composto por textos diversos, como 

rascunhos, versões inacabadas, textos rasurados e etc. Esses três tipos de textos nunca 

deixarão de ser textos por não estarem “acabados”, pelo contrário, o texto é um organismo 

vivo que está sempre aberto a novas modificações. Nesse caso, o estudo busca analisar o 

objeto de pesquisa ancorado nas discussões propostas pela filologia do autor, ou seja, a 

filologia moderna que lida não apenas com o texto sacramentado pela publicação de um livro, 

mas com textos autorais e em processo de escritura, valorizando toda a sua diversidade 

textual. 

 Segundo Erich Auerbach (1972, p. 11),  

 

A Filologia é o conjunto das atividades que se ocupam metodicamente da 

linguagem do Homem e das obras de arte escritas nessa linguagem. Como se 

trata de uma ciência muito antiga, e como é possível ocupar-se da linguagem 

de muitas e diferentes maneiras, o termo Filologia tem um significado muito 

amplo e abrange atividades assaz diversas. 

 

Dito isto, com base nos estudos de Rosa Borges (2012), vê-se que a filologia moderna 

se divide em dois ramos: da Linguística – responsável por realizar o estudo científico das 

línguas sob o ponto de vista sincrônico (em uma dada época, em seu estado atual), Linguística 

Descritiva e/ou diacrônico (através dos tempos); da Filologia textual / Crítica Textual – que se 

ocupa do processo de transmissão dos textos, com a finalidade de não apenas restituir e fixar 

sua forma genuína, mas também de estudar a gênese do texto, que será retratada mais adiante. 

Apesar de a Crítica Textual ter privilegiado os textos literários, atualmente considera como 

objeto de estudo tanto os textos literários como os não literários.    

A Filologia, enquanto Crítica Textual, tem contribuído, ao longo dos anos, para 

salvaguardar importantes documentos textuais, preservando a memória em todos os seus 

aspectos. Segundo Cambraia (2005, p. 19), a contribuição mais evidente e importante da 

crítica textual é: 

 

[...] a recuperação do patrimônio cultural escrito de uma dada cultura. Assim 

como se restauram pinturas, esculturas, 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).   
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Cambraia (2005) refere-se aos manuscritos como verdadeiros patrimônios que precisam 

ser recuperados e transmitidos para a preservação da memória. No momento em que se 

transmite um texto que foi retirado do anonimato, esse documento torna-se público ao leitor e, 

dessa forma, amplia a sua preservação.  

Segismundo Spina (1994, p. 82) diz o seguinte: 

 

[...] A explicação do texto, tornando-o inteligível em toda a sua extensão e 

em todos os seus pormenores, apela evidentemente para disciplinas 

auxiliares (a literatura, a métrica, a mitologia, a história, a gramática, a 

geografia, a arqueologia etc.). Esse conjunto de conhecimentos complicados, 

dando a impressão de verdadeira cultura enciclopédica de quem os pratica, 

constitui o caráter erudito da Filologia. 

 

Esse caráter erudito da Filologia está pautado em seu diálogo com as outras áreas do 

saber. Não se pode pensar em Filologia sem esse diálogo com outras disciplinas. A atividade 

filológica pode ser dividida em três funções seguindo a perspectiva de Spina (1994, p. 83-84), 

 

a) função substantiva – se concentra no texto para explicá-lo à sua forma 

genuína e prepará-lo tecnicamente para publicação; b) função adjetiva – 

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 – o 

texto deixa de ser um fim em si mesmo da tarefa filológica para se 

transformar num instrumento que permite ao filólogo reconstituir a vida 

espiritual de um povo ou de uma comunidade em determinada época. 

 

A função substantiva é responsável pelo labor filológico, o seu caráter erudito; na 

função adjetiva, o editor realiza uma investigação literária do seu escritor, do seu texto; e a 

função transcendente, é responsável pela abertura do texto, o texto deixa de ser ensimesmado 

e passa a representar a cultura, a história, a memória de um povo.  

Os primeiros bibliotecários a se debruçarem no estudo dos manuscritos foram: 

Zenódoto de Éfeso (autor da primeira edição crítica dos poemas de Homero), Eratóstenes de 

Cirene (a mente mais enciclopédica de todos os tempos e o primeiro a se chamar “filólogo”), 

Aristófanes de Bizâncio (autor de uma edição exemplar de Homero) e Aristarco (que fez duas 

edições de Homero e com Aristófanes constituíram a culminação da investigação filológica de 

Alexandria). Todos esses sábios se incumbiram de restaurar os textos literários antigos, 

tornando-os inteligíveis às gerações da época. Com os olhares dos eruditos voltados para a 

recuperação da genuinidade dos textos literários, Spina (1994, p. 67), diz:  

 

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

restauração, intelecção e explicação dos textos, o labor desses eruditos 
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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. 

 

De acordo com Spaggiari e Perugi (2004, p. 25-26), os filólogos alexandrinos são os 

iniciadores da crítica textual, mesmo que o seu método de trabalho, no que diz respeito à 

reconstituição do texto, fosse ainda muito rudimentar. O aspecto mais importante da atividade 

destes eruditos foi, sem dúvida nenhuma, a recolha e a sistematização das obras, a sua 

catalogação, e a composição dum vasto conjunto de compêndios, gramáticas e histórias 

literárias, além de comentários preciosos e de vários outros auxílios para o estudo e a 

investigação filológica. 

Karl Lachmmann foi o grande precursor da Crítica textual moderna, o pesquisador se 

enveredou por essa área a partir de um incômodo referente às edições realizadas na sua época. 

“Até então tratava-se de uma crítica subjetiva, em que o filólogo tomava por base uma edição 

consagrada e a corrigia em confronto com um códice qualquer; e na incerteza entre diversas e 

contrastantes lições, era escolhida aquela que ao editor parecia mais bela e mais elegante” 

(SPINA, 1994, p. 72). O editor não sinalizava sobre os procedimentos de fixação do texto. De 

acordo com Borges (2003, p. 44) a Crítica Textual Moderna: 

 

Considera que as relações entre o poeta, a obra e seu público (leitor) têm 

definido princípios críticos adequados à publicação das obras modernas. Esta 

nova postura que vem sendo adotada, tanto do ponto de vista teórico quanto 

metodológico, apresenta elementos que identificam a antiga Filologia com a 

emergente Crítica Genética, que agora vem sendo amalgamadas. Tem-se 

comumente apresentado sob a rubrica de “Edição Crítico-genética”: edição 

crítica, quanto à obra publicada (fase editorial) e genética, por examinar os 

testemunhos de redação.  

 Lachmann empregou um método sistemático, influenciado pela teoria positivista da 

época. O método lachmanniano foi visto por Spina (1994, p. 72) como um “método 

excessivamente racionalístico e mecânico”. Lachmann aprimorou, enriqueceu, cientificizou a 

técnica alexandrina vigente até o Renascimento e por ter escrito suas introduções críticas em 

latim, criou uma terminologia latina que permanece na crítica textual moderna. Termos como 

recensio, collatio, emendatio, achetypum, originem detegere (stemma), além de certas 

expressões que se tornaram normas da crítica verbal posterior, constituem a nova 

nomenclatura das operações edóticas (SPINA, 1994, p. 72). Segundo Borges e Souza (2012, 

p. 17), 
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Karl Lachmann sistematiza o debate sobre a edição crítica dos textos 

bíblicos e propõe um método inspirado em um modelo historicista e 

positivista, cujo objetivo consistia em, a partir do estudo da tradição, 

formular um arquétipo, texto mais próximo de um original perdido. 

 

O francês Joseph Bédier confrontou as ideias defendidas por Lachmann. Segundo 

Spaggiari e Perugi (2004, p. 49):  

 

Bédier não nega a utilidade de uma classificação dos manuscritos, mas 

apenas se essa serve para editar. Seguindo uma perspectiva 

antilachmanniana, para Bédier, o original não é atingível, porque apenas os 

ramos baixos do estema são bastante garantidos, o método de edição 

aconselhável é, talvez, em última análise, o que responde aos critérios de 

prudência, desconfiança e máximo conservantismo: uma vez escolhido um 

bom manuscrito, é preciso – diz Bédier – reproduzi-lo fielmente, sem 

nenhuma intervenção. 

 

Bédier substituiu, portanto, o confronto dos testemunhos com o manuscrito pela escolha 

de um só manuscrito, nele introduzindo apenas as emendas mínimas e indispensáveis. Bédier 

propôs um modelo pautado em um princípio humanista, que busca entender a fenomenologia 

do texto. Assim, diante de um conjunto de testemunhos de um dado texto, se deve estudar a 

tradição e escolher o manuscrito que melhor a representa, o bom manuscrito (BORGES; 

SOUZA, 2012, p. 17). 

Desde então, foi desencadeada uma avalanche de edições baseados num manuscrito 

apenas. Outro estudioso que aprimorou o método de edição foi D. Henri Quentin, conforme 

Borges e Souza (2012), ele constituiu um método que levasse em consideração a distribuição 

das variantes observadas pela comparação dos testemunhos. “O resultado obtido deveria ser 

tratado a partir do rigor de cálculos estatísticos. Somente assim é que se podiam selecionar as 

variantes que entrariam na construção do texto editado” (BORGES; SOUZA, 2012, p. 17-18). 

Essa dificuldade em tornar um texto como o mais próximo do original perdido decorre 

do fato do texto ser um organismo vivo, que está sujeito a inúmeras modificações ao longo de 

sua transmissão. Essas modificações podem ser de duas naturezas, exógenas e endógenas. 

Segundo Teixeira (2006, p. 96), 

 

As primeiras são decorrentes dos estragos físicos provocados, normalmente, 

pela falta de acondicionado adequado para cada tipo de documento, como, 

por exemplo, condições climáticas inadequadas, ambientes que favorecem a 

proliferação de insetos e sua ação. Somando-se a isso, a qualidade do papel e 

da tinta favorece a total ou parcial destruição do suporte, provocando lacunas 

e dificuldades de leitura. As segundas são derivadas da reprodução do texto 

por terceiros. Estas modificações ainda podem ser autorais, quando o autor 

intelectual corrige, emenda o seu texto, ou não-autorais, ao se fazer uma 
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reprodução do texto, introduzem-se modificações ao texto sem que o autor 

tenha conhecimento. 

 

Desde a Antiguidade clássica como vimos anteriormente, que os eruditos se 

incumbiram da tarefa de resgatar, restaurar, tornar os textos inteligíveis oferecendo ao público 

um texto autêntico, fidedigno, próximo da sua forma original (o arquétipo) ou representativo 

do ânimo autoral. Vale ressaltar que essa pesquisa é composta por textos autorais e 

inacabados, portanto, o que nos interessa não é a restituição do texto e sim o estabelecimento 

do texto crítico e a sua gênese.  

Segundo Teixeira (2006), ao preparar uma edição crítica de um texto literário, o labor 

filológico resgata, restaura, ilumina, autentica, enfim, torna transparente a produção 

intelectual elaborada por uma sociedade. De acordo com Cambraia (2005), os tipos de edições 

baseados na forma de estabelecimento do texto podem ser distribuídos em duas grandes 

classes: as edições monotestemunhais (baseadas em apenas um testemunho) e as edições 

politestemunhais (baseadas no confronto de dois ou mais testemunhos de um mesmo texto). 

As edições monotestemunhais podem ser divididas em quatro tipos (fac-similar, diplomática, 

paleográfica e interpretativa) o que diferencia uma da outra é o grau de mediação do editor na 

fixação do texto. Se se tratar de textos com dois ou mais testemunhos e que possuam variantes 

ou diferenças entre si, o tipo de reprodução aplicável é a crítica. A essa categoria de texto 

politestemunhal todas as outras edições ou reproduções também podem ser aplicadas. 

Segundo Santiago-Almeida (2011, p. 3),  

 

[...] a reprodução crítica é o tipo de edição de texto primordialmente 

literário, que pretende ser considerado o mais próximo do original, ou seja, 

da última forma que lhe foi dada pelo seu autor. Tem, assim, por finalidade a 

restituição do texto ou obra à sua forma genuína, dele retirando todas as 

alterações não autorais que possa ter sofrido no decurso de sua transmissão 

ao longo do tempo.  

 

Para se fazer uma edição crítica, segue-se o método de Lachmann, considerado 

sistemático e científico. Com base em Teixeira (2006, p. 99), as etapas operacionais 

norteadoras da Crítica Textual Moderna são: 

 

a) recensio: levantamento de todas as versões e de todo o material pré e 

para-textual da obra a ser editada, para a análise de sua tradição; b) 

collatio: exame atento das relações de parentesco entre as versões 

recenseadas, para a eliminação das que forem cópias, sem valor 

autônomo; c) eliminatio codicum descriptorum: eliminação das versões 

que sejam meramente cópias; d) classificação estemática da tradição: 

estabelecimento da cronologia das versões autônomas, selecionadas após 
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a collatio, de forma que evidencie sua genealogia; e) emendatio: emenda 

de determinadas passagens do texto, corrigindo os erros e os contra-

sensos; f) apresentação do texto crítico: última etapa da preparação de 

uma edição. O editor oferece ao público o texto criticamente 

estabelecido, acompanhado do aparato crítico, com indicação preliminar 

das fontes, genealogia do texto, tradição, notas, comentários, glossário, 

índice e referências bibliográficas. 

 

Segismundo Spina (1994) apresenta a edição crítica em duas etapas: a da fixação do 

texto, que se refere ao seu preparo de acordo com as normas da crítica textual; e a da 

apresentação do texto, que consiste em sua organização técnica e dos seus elementos 

elucidativos (história dos manuscritos, informações sobre os critérios adotados, informações 

históricas e literárias sobre o texto, aparato crítico, tendo em vista a sua publicação). 

Na segunda metade do século XIX, o método lachmanniano foi imprescindível para o 

desenvolvimento da Crítica textual. Nesse período, o editor lidava apenas com cópias de 

cópias procedentes de um original ausente, sendo assim, a tarefa da crítica textual era de 

reconstituir um texto que se aproximasse o mais possível do original perdido. Já no século 

XX, um novo contexto começa a nascer, pois os filólogos passam a lidar com textos autorais, 

dessa forma não se busca mais o original perdido, mas a recuperação do “ânimo autoral” 

diante da pluralidade dos testemunhos autógrafos. Assim, o método proposto por Lachmann 

não foi banido, foi apenas questionado e adaptado para atender as novas realidades textuais da 

presente época. 

Nesse novo contexto, o filólogo lida com variantes autorais que, de acordo com Pérez 

Priego (1997, p. 33), “ocorre quando um autor introduz modificações num texto do qual já se 

extraiu alguma cópia ou simplesmente o corrige em uma nova fase redacional”.  

O pioneiro a se debruçar sobre o estudo da crítica das variantes foi Gianfranco Contini, 

que escreveu vários ensaios relacionados a essa temática. Seu primeiro ensaio saiu em 1937, 

intitulado de Come lavorava l’Ariosto em que realizou a edição dos fragmentos autógrafos de 

Orlando Furioso. Segundo Contini, 1947 (apud SPAGGIARI; PERUGI 2004, p. 200): 

 

A influência da crítica das variantes conseguiu, por vezes, até modificar a 

atitude dos próprios autores. Em Itália, o poeta Giuseppe Ungaretti – 

considerado, não por acaso, o último dos simbolistas italianos, – sob o 

estímulo inicial de De Robertis, chegou a autorizar, poucos meses antes da 

morte, uma verdadeira edição ‘póstuma em vida’ da sua obra [...] com 

aparato crítico completo, legitimando “uma restituição física dos seus textos 

à condição originária de caleidoscópica variabilidade”. 

 

A partir da década de 1950, a crítica das variantes passou a ser considerada como parte 

integrante da crítica textual europeia e seus estudos se estenderam para outros países onde 
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recebera seus fundamentos teóricos. Tais estudos contribuíram para o nascimento de uma 

nova área da Filologia denominada de Crítica Genética.  

No âmbito das edições críticas mais tradicionais, as variantes são entendidas como 

desvio, ruído, falha em relação ao texto original e o filólogo busca eliminá-las com vistas a 

um texto “limpo” de tais interferências. Já no campo da crítica genética, as variantes 

representam o caminho percorrido pelo autor, passando a representar uma possibilidade e não 

uma falha (SILVA, 2000, p. 34).  

As variantes e as marcas do processo de criação do texto revelam a face mais humana 

da escrita, demonstrando que o ato de escrever não é mecânico, nem divino. No manuscrito da 

gênese, os escritores revelam-se inseguros, vacilantes, demonstram sua genialidade, sua 

criatividade, suas inseguranças e apontam caminhos para compreender melhor a sua obra. 

 Edgar Allan Poe (1999) discute sobre o processo de criação dos autores em que 

desmistifica o mito de que o poeta é tomado por uma força sobrenatural que o inspira. Através 

do poema O Corvo, o autor discute acerca do seu próprio processo de composição: 

 

Por que uma publicação assim nunca foi dada ao mundo é coisa que eu não 

sei explicar, mas talvez a vaidade dos autores tenha mais responsabilidade 

por essa omissão do que qualquer outra causa. Muitos escritores, 

especialmente os poetas, preferem ter por entendido que compõem por meio 

de uma espécie de sutil frenesi, de intuição estática; e positivamente 

estremeceriam ante a idéia de deixar o público dar uma olhadela, por trás dos 

bastidores, para as rudezas vacilantes e trabalhosas do pensamento, para os 

verdadeiros propósitos só alcançados no último instante, para os inúmeros 

relances de idéias que não chegam à maturidade da visão completa, para as 

imaginações plenamente amadurecidas e repelidas em desespero como 

inaproveitáveis, para as cautelosas seleções e rejeições, as dolorosas 

emendas e interpolações; numa palavra, para as rodas e rodinhas, os 

apetrechos de mudança no cenário, as escadinhas e os alçapões do palco, as 

penas de galo, a tinta vermelha e os disfarces postiços que, em noventa e 

nove por cento dos casos, constituem a característica do histrião literário 

(POE, 1999, s/p). 

 

No final do século XX as abordagens para com os textos literários deixam de ser 

meramente analíticas e passam a serem realizadas a partir de uma visão mais ampla e 

aprofundadas da obra literária. Esse novo olhar para o texto literário permitiu que os 

pesquisadores valorizassem os elementos paraliterários e paratextuais. Dessa forma, o objeto 

de estudo da literatura amplia-se para um corpus composto pela variedade de textualidades 

relacionadas à produção intelectual do escritor e de seus vestígios documentais.  

Nesse período, os franceses começam a encontrar uma nova maneira de explorar os 

manuscritos em sua totalidade, em sua marginalidade. E é a partir de 1980 que os estudos no 
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âmbito da Crítica Textual começam a adquirir novos interesses e formas de compreender a 

edição de textos, valorizando a pluralidade de elementos extralinguísticos (MCGANN, 1992 

apud BARREIROS, 2015). Essas mudanças que ocorreram na Crítica Textual foram 

influenciadas pelo nascimento de uma disciplina que surgiu dela, a Crítica Genética. Essa 

nova perspectiva de estudo enriquece e amplia a noção de texto.  

O texto deixa de ser visto como um produto acabado em si mesmo, como apenas um 

conjunto de códigos linguísticos e passa a ser percebido como uma fonte histórica que foi 

formado por uma gama de informações extralinguísticas e de diversos documentos que se 

relacionam com ele e que quando agregados à edição, enriquecem o trabalho tornando-o 

muito mais completo. São essas informações extratextuais que chamamos de paratextos.  

O termo paratexto foi suscitado primeiramente por Gérard Genette em 1989, de acordo 

com o autor a paratextualidade, faria parte de um dos cinco tipos de transtextualidade, sendo 

formada por:  

 

[...] título, subtítulo, intertítulos, prefácios, posfácios, advertências, prólogos, 

etc.; notas marginais, de rodapé, de fim de texto; epígrafes; ilustrações; 

errata, orelha, capa, e tantos outros tipos de sinais acessórios, autógrafos ou 

alógrafos, que fornecem ao texto um aparato (variável) e por vezes um 

comentário, oficial ou oficioso, do qual o leitor, o mais purista e o menos 

vocacionado à erudição externa, nem sempre pode dispor tão facilmente 

como desejaria e pretende (GENETTE, 2006, p. 9-10). 
 

Com base nos estudos propostos por Genette (2006, p. 9-10), depreende-se que os 

paratextos são divididos em dois grandes subconjuntos, o peritexto e o epitexto. O peritexto se 

refere aos paratextos previamente elaborados para o texto maior, como rascunhos, esboços, 

projetos diversos; e o epitexto está relacionado com os materiais que circulam fora da obra, 

como entrevistas, correspondências, notícias em jornais, revistas, cartas e etc. No acervo de 

Eulálio Motta, nos deparamos tanto com os peritextos quanto com os epitextos, elementos 

imprescindíveis para a elucidação, interpretação e análise crítica de sua obra.  

Segundo Lucía Megías (2010, p. 244), os documentos paratextuais, 

 

[...] no encuentran su lugar en las ediciones críticas tradicionales: Facsímiles, 

transcripciones (semi)paleográficas de los testimonios base para los estudios 

linguísticos; presentaciones críticas de los mismos (de manera optativa); 

intertextos: fuentes textuales de la obra; intratextos: fragmentos de otros 

textos del autor / época en que aparece el mismo texto editado; y numeroso 
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material de apoyo ─ tanto iconográfico como sonoro o textual ─ que se 

considera pertinente y necesario para la comprensión global del texto4.  

 

Todos esses elementos servem para elucidar o texto que está sendo editado. Já que 

estamos tratando da edição de um texto literário, não podemos nos fixar somente no texto e 

esquecer a história que está por trás do documento. “Nas edições críticas tradicionais 

costumam aparecer apenas o texto crítico com um aparato resumido e às vezes 

incompreensível para o leitor” (BARREIROS, 2015, p. 158).  

Como o corpus da presente pesquisa é composto por textos literários, vale salientar que 

textos dessa natureza sofrem alterações ao longo do tempo, no decorrer da sua transmissão. 

Em virtude disso, cada uma das marcas autorais presentes em cada testemunho é um dado 

sobre sua história que revela não apenas os bastidores criativos do texto, como também a 

história que emana de todo o texto.  

Imerso nessa perspectiva de que qualquer registro possui a sua devida história é que 

surge a “Nova História”. De acordo com Peter Burke (1992, p. 10), 

 

É a nova história escrita como uma reação deliberada contra o “paradigma” 

tradicional [...] Poderíamos chamar este paradigma de a visão do senso 

comum da história, não para enaltecê-lo, mas para assinalar que ele tem sido 

com frequência – com muita frequência – considerado a maneira de se fazer 

história, ao invés de ser percebido como uma dentre várias formas de 

abordagens possíveis do passado. 

 

Peter Burke (1992) aponta alguns contrastes existentes entre a antiga e a nova história. 

A história tradicional era restrita essencialmente à Política; enquanto que a nova história 

demonstrou interesse por toda a atividade. “Tudo tem uma história” como escreveu o cientista 

J. B. S. Haldane. Essas sábias palavras mostram que qualquer prática humana possui a sua 

história, o seu passado, seu contexto específico e que exige um olhar também específico por 

parte do pesquisador. Ainda ancorado nos estudos de Burke (1992), vimos que o primeiro uso 

da expressão “a nova história” data de 1912, quando o estudioso americano James Harvey 

Robinson publicou um livro com esse título. Segundo Burke (1992, p. 17), 

 

O conteúdo correspondia ao título: História escreveu Robinson, “inclui todo 

traço e vestígio de tudo o que o homem fez ou pensou desde seu primeiro 

                                                             
4 Tradução: “[...] não encontram seu lugar nas edições críticas tradicionais: Fac-símiles, transcrições (semi) 

paleográficas dos testemunhos base para os estudos linguísticos; apresentações críticas dos mesmos (de maneira 

optativa); intertextos: fontes textuais da obra; intratextos: fragmentos de outros textos do autor / época em que 

aparece o mesmo texto editado; e numeroso material de apoio – tanto iconográfico como sonoro ou textual – que 

se considera pertinente e necessário para a compreensão global do texto”. 
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aparecimento sobre a terra”. Em outras palavras, ele acreditava na história 

total. 

 

Um dos estudos que buscou acompanhar o dinamismo das mudanças que percorreram 

os diversos tipos de textos nos diferentes momentos históricos foi a sociologia dos textos 

desenvolvida por McKenzie (2005). Esse tipo de estudo contribui significativamente para os 

estudos dos manuscritos, pelo fato de percebermos a grande relevância de se olhar para todos 

os testemunhos de um texto e destacar a riqueza de informações que podem aparecer nas 

variantes do ponto de vista literário, pois cada variante traz uma interpretação nova e infinitas 

possibilidades de estudo. Segundo McKenzie (2005, p. 53), 

 

[...] cualquier versión particular de un texto tendrá su propia identidad 

histórica, no sólo para su autor, sino también para el particular conjunto de 

lectores que la compraron y la leyeron, [...] La única regla incuestionable 

parece ser que no debemos hacer una combinación de todas las versiones, 

puesto que destruiríamos la historicidad de cada una de ellas. [...] Las 

versiones no son sólo distintas, sino que testimonian un conjunto preciso de 

significaciones en sucesivos momentos de la historia5. 

 

Assim, as várias edições, a diversidade de testemunhos de um mesmo texto, as notas 

marginais e os demais registros de cada texto possuem uma história que interessa conhecer. 

McKenzie (2005) propõe considerar cada testemunho, cada registro em sua potencialidade 

histórica, tendo em vista que cada texto é essencialmente um construto social. Para ele a 

ampliação do significado de texto vai muito além do manuscrito e do impresso a outras 

formas, e justifica tal assertiva a partir da origem da palavra texto “[...] la palabra texto [...] 

deriva, claro, del latín texere, “tejer”, y, por tanto, se refiere no a una clase específica de 

material como tal, sino a su condición de tejido, a la trama o textura de materiales” 

(MCKENZIE, 2005, p. 31)6. 

Esse modo de enxergar o texto em sua totalidade, de perceber que qualquer tipo de 

registro emana marcas históricas que diz muito sobre o contexto em que foi produzido, 

inspirou vários filólogos na década de 1990. Dentre eles, encontra-se Miguel Angel Pérez 

Priego que passa a enxergar os diferentes testemunhos de um texto como verdadeiros 

indivíduos históricos. Para Pérez Priego (1997, p. 36), 

                                                             
5 “[...] qualquer versão particular [de um determinado texto] terá sua própria identidade histórica, não somente 

para seu autor, mas também para o particular conjunto de leitores que a compraram e a leram, [...] A única regra 

inquestionável parece ser que não devemos fazer uma combinação de todas as versões, uma vez que 

destruiríamos a historicidades de cada uma delas. [...] As versões não somente são diferentes, como que 

testemunham um conjunto preciso de significações em sucessivos momentos da história”.  
6 Tradução: “[...] a palavra texto [...] deriva, claro, do latim texere, “tecer”, e, portanto, se refere não a uma classe 

específica de material como tal, mas a sua condição de tecido, à trama ou textura de materiais”. 
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Los testimonios son efectivamente individuos históricos, con una fisionomía 

propia, portadores en su seno muchas veces de elocuentes huellas y datos 

respecto de dónde se compusieron, quién los cargó o poseyó, quiénes fueron 

los copistas, los impresores, los lectores, qué tipo de papel y de letra fue 

utilizado [...] Todo ello nos proporciona una información muy interesante, 

por supuesto, para la historia cultural7. 

 

Essa visão de Priego (1997) contribui significativamente para os novos caminhos que a 

Crítica textual vem trilhando. Um caminho através do qual buscamos valorizar o texto 

principalmente em seu aspecto histórico, cultural e social e não apenas em seu caráter 

linguístico.  

 

3.1 CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS DA GÊNESE PARA A EDIÇÃO 

 

A Crítica Genética nasceu a partir de um estudo da coleção de manuscritos de Heine em 

1966. Em 1968, o CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) fundada e dirigida 

por Louis Hay, criou uma equipe de pesquisa encarregada de classificar, explorar e editar a 

coleção. A partir dos estudos, os pesquisadores se depararam com alguns questionamentos 

diante da edição: “O que é a crítica genética? O estudo dos documentos altera a recepção das 

obras? Pode-se então falar em períodos da história literária determinados pelos modos de 

produção dos textos?” (ZULAR, 2002, p. 14). 

Aos poucos, a equipe recebeu outros acervos e, após ter tido o nome de Centro de 

História e Análise dos Manuscritos Modernos (CAM), tornou-se um laboratório e passou a se 

chamar, em 1992, Instituto dos Textos e Manuscritos Modernos (ITEM). 

A Crítica Genética nasceu em meio ao Estruturalismo, corrente que se destacou pelo seu 

rigor metodológico e por analisar o texto apenas em sua forma. Os especialistas da Crítica 

Genética tinham um posicionamento bem diferente das ideias estruturalistas. Para os 

geneticistas segundo Almuth Grésillon (1991, p. 9 e 11),  

 

[...] não é o escrito final que está no centro de interesse, mas a escritura que 

se está fazendo, com suas infinitas dependências, com suas pertinências, bem 

como com suas impertinências. Não é a psicologia do autor nem a biografia 

da obra que importaria narrar, mas é um antetexto, com o conjunto das 

marcas conservadas, que se deve estabelecer. A partir de então, o geneticista, 

assumindo sua própria subjetividade (portanto sem procurar imitar a do 

                                                             
7 Tradução: “Os testemunhos são efetivamente indivíduos históricos, com uma fisionomia própria, portadores em 

sua essência muitas vezes de eloquentes marcas e dados sobre o lugar onde elas foram produzidas, quem as 

carregou ou possuiu, quem foram os copistas, os impressores, os leitores, que tipo de papel e de letra foi 

utilizado [...] Tudo isso nos proporciona uma informação muito interessante, claro, para a história cultural”. 
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escritor), construirá hipóteses sobre a trajetória escritural do processo em 

questão. 

 

O estudo da crítica genética impulsionou o rompimento do fechamento do texto, no 

entanto, herdou do Estruturalismo o seu rigor metodológico. Dessa forma, o Estruturalismo 

assim como a Psicologia, foram áreas de estudos que contribuíram para estimular a reflexão 

sobre os manuscritos. “A questão não era mais ‘o que esse autor quis fazer?’”, mas investigar 

as forças indomadas, indomáveis talvez que se mobilizaram sem que ele soubesse, para 

resultar em uma estruturação” (BELLEMIN NOEL, 1972 apud GRÉSILLON, 1991, p. 11). 

Outra ciência que também contribuiu para o avanço dos estudos genéticos foi a 

Linguística, segundo Grésillon (1991, p, 12):  

 

[...] o pós-estruturalismo linguístico foi rico em ensinamentos, 

principalmente pelo poder evocador de certas noções como “transformação”, 

“pressuposição”, “não-dito”, “subtendido”, da mesma forma que pela 

aparição de pares terminológicos como “estrutura profunda / estrutura 

superficial” (Chomsky), ou “genótipo/fenótipo” (Saumjan e Kristeva). Todos 

esses termos podiam ilustrar a imensa riqueza do antetexto, acessível por 

restituições sistemáticas do dito pelo não-dito ou, de preferência, do texto 

publicado, e portanto público, para a escritura privada das primeiras 

anotações.  

 

A Crítica Genética apresenta seu corpus definido que são os manuscritos modernos e 

cujos objetivos são: descrever e explorar os mecanismos de escritura. São várias as definições 

de Crítica Genética. Segundo Pierri-Marc De Biasi (2012, p. 224), 

 

A Crítica Genética é um conjunto de discursos científicos que procura se 

constituir como disciplina unificada sobre os processos de criação humana 

através da análise de rastros materiais diferentemente da genética 

generalizada. 

 

Almuht Grésillon (1991) apresenta algumas definições sobre Crítica Genética a partir de 

suas leituras, a Crítica Genética, portanto, 

 

Analisa o documento autógrafo para compreender, no próprio movimento da 

escritura, os mecanismos da produção, elucidar os caminhos seguidos pelo 

escritor e o processo que presidiu ao nascimento da obra, elaborar os 

conceitos, métodos e técnicas que permitam explorar cientificamente o 

precioso patrimônio que os manuscritos conservados nas coleções e arquivos 

representam (In: Brochura de apresentação do ITEM, CNRS, apud 

GRÉSILLON, 1991, p. 7). 

 

Outra concepção de Crítica Genética que vale ser ressaltada é a do estudioso Gerard 

Genette (1991 [1987], p. 8) que diz: 
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[...] o estudo genético confronta o que (o texto) é com o que foi, ao que teria 

podido ser, ao que quase foi, contribuindo assim para relativizar, de acordo 

com o desejo de Valéry, a noção de conclusão, para confundir o 

demasiadamente famoso “fecho”, e a dessacralizar a própria noção de texto.  

 

Apesar de não ser geneticista, o autor salienta o ponto de partida fundamental para esse 

tipo de crítica que faz alusão ao novo conceito de texto. Nessa perspectiva, cada entranha, 

cada rabisco, qualquer que seja, ganham voz e justifica a abertura do texto, organismo vivo 

que está sempre suscetível a modificações. 

Philippe Willemart (2000, p. 12) define a Crítica Genética como “o estudo dos 

processos de criação nos manuscritos dos escritores, nos esboços ou nos projetos dos artistas”. 

Todas essas definições sobre Crítica Genética abordam a questão do processo de criação 

como ponto em comum. Os estudos da gênese são responsáveis por explorar os bastidores da 

criação de uma obra.  

Até então, a Crítica Genética estava voltada para abordar o processo do manuscrito 

literário. No entanto, com o avanço das pesquisas e a necessidade de ampliar seus limites, o 

estudo da gênese começou a ampliar o corpus e passou a analisar as especificidades e as 

generalidades dos processos criativos no meio artístico. Segundo Salles e Cardoso (2007, p. 

44), 

Hoje, os estudos genéticos abarcam os processos comunicativos em sentido 

mais amplo, a saber, literatura, artes plásticas, dança, teatro, fotografia, 

música, arquitetura, jornalismo, publicidade etc. Essa ampliação deve-se, 

inicialmente, às contribuições teóricas e metodológicas trazidas na tese 

“Criação em processo: Ignácio de Loyola Brandão e Não verás país 

nenhum”, defendida em 1990 por Cecília Salles, assim como às pesquisas 

desenvolvidas pelo Centro de Estudos de Crítica Genética do Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (CECG-PUC/SP). Pierre-Marc de Biasi, de modo 

semelhante, prevê esses novos direcionamentos da crítica genética, em seu 

artigo “Lhorizon génétique”. 

 

Pierri-Marc de Biasi (2002, p. 219) em seu texto diz que “o modelo de análise genética 

que se desprende do estudo dos manuscritos literários modernos pode, sem dúvida nenhuma, 

se estender a outras manifestações da criação”. Ao expandir os estudos, o processo da gênese 

ocorre a partir do acompanhamento dos documentos, tais como, anotações, diários, esboços, 

maquetes, vídeos, roteiros e etc. Um dos problemas que nasce relacionada a essa expansão da 

crítica genética está relacionada com a sua metodologia.  

 

Aparentemente, o procedimento e as noções herdadas da genética literária 

não podem ser exportados de seu campo de aplicação sem delicadas 
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adaptações: as mudanças necessárias para tal transferência metodológica 

parecem ainda mais importantes quando o objeto considerado está mais 

distante da estrutura textual (codificada, linear, orientada, sequencial, 

temporalizada) (BIASI, 2002, p. 219). 

 

Com base nas palavras de Biasi (2002), percebe-se que não é possível utilizar a mesma 

metodologia aplicada nos manuscritos literários modernos para a realização da análise do 

processo criativo em outros objetos de estudos sem adequações. É preciso que haja algumas 

adaptações metodológicas para debruçar-nos nos estudos genéticos das obras de artes. Ainda 

de acordo com Pierri-Marc de Biasi (2002, p. 220), é necessário expandir os estudos da 

Crítica Genética, pelo fato de que: 

 

O Patrimônio dos manuscritos modernos não se resume aos que são 

autógrafos de escritores. Coleções muito importantes de manuscritos 

filosóficos, políticos, administrativos, religiosos, científicos, musicais, 

enormes fundos de arquivos sobre as artes do espetáculo, as artes gráficas, a 

arquitetura, esperam pacientemente, na sombra das bibliotecas, para revelar 

seus segredos. Esses arquivos da criação constituem um continente 

intelectual fantástico, ainda em sua maioria inexplorado. 

 

O estágio atual da Crítica Genética encontra-se em expansão e percebemos que há um 

desejo em comum entre os geneticistas em ampliar os limites do estudo da gênese através de 

suas pesquisas. Apesar dos avanços, de sabermos que o estudo do processo vem adquirindo 

espaço em diversas manifestações artísticas, a crítica de processo servirá de suporte na 

presente pesquisa para analisarmos a construção da obra Canções de meu caminho, o que nos 

interessa é perceber as inconstâncias do escritor no seu processo de escritura, problematizar as 

inúmeras variantes que aparecem em cada testemunho, pois como diz Alícia Lose (2004, s/p): 

 

O escritor faz com sua obra um trabalho de recalcamento, dissimulando, 

apagando, substituindo, sobrepondo, o que o geneticista, por sua vez, 

despudoradamente, tenta trazer à tona. Ao burilar seu texto, escrevendo, 

reescrevendo, corrigindo, o autor recalca a sua própria inspiração, que viera 

no primeiro jato de tinta sobre o papel, no primeiro lance de escrita, para 

deixar agir a sua consciência de artesão da palavra, procurando a melhor ou 

a mais adequada solução para este ou aquele trecho do seu texto, escondendo 

o que seu inconsciente deixou aflorar naquele primeiro lance de escrita. 

Nada disso, no entanto, escapa aos olhos da crítica genética que, segundo 

Regina Zilberman, "busca conhecer o escritor não pela produção editada, 

mas nas entrelinhas das notas marginais não publicadas" (grifos do autor) 

(MORGANTI, 1994, p. 417). 

 

Diante da apresentação dos pontos teórico-metológicos defendidos pela Crítica textual e 

pela Crítica genética e da possibilidade e importância de promover o diálogo entre essas duas 

metodologias, apresentaremos a seguir a edição crítico-genética que servirá de base para a 
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edição de Canções de meu caminho. Nesse tipo de edição o editor não está preocupado em 

apenas fixar o texto mais recente, livre de interpolações, mas procura também documentar o 

percurso realizado pelo autor durante a construção do texto, fornecendo ao leitor os estados 

evolutivos por que o texto passou com todas as hesitações citadas anteriormente por Lose 

(2004). 

 

3.1.1 Edição crítico-genética 

 

Em uma edição crítico-genética o editor trabalha com as campanhas do texto ou etapas 

do processo de escrita de uma obra, documentadas por manuscritos autógrafos do próprio 

autor. Com base em Ceila Martins (2007, s/p), esse tipo de edição apresenta a seguinte 

estrutura:  

 

Uma introdução crítico-filológica, o texto crítico, acompanhado do aparato 

crítico e seguido de um aparato genético. No aparato genético [...] que 

procura restabelecer o texto que mais se aproxima da última vontade 

materializada pelo autor e que também procura apresentar a gênese textual 

documentada pelo conjunto  de manuscritos autógrafos preservados do 

passar do tempo, ocorrem muitas vezes variantes do autor. 

 

Rosa Borges é uma das pesquisadoras brasileiras que emprega o termo crítico-genético 

em suas edições. Esse tipo de edição considera relevante tanto o produto quanto o processo de 

escritura da obra. Segundo Santos (2012, p. 60): “Uma edição crítica em uma perspectiva 

genética (crítico-genética) é uma prática editorial que concilia duas metodologias afins no 

campo da Filologia: a crítica textual e a crítica genética”. Essa edição tem, portanto, dois 

objetivos: estabelecer o texto, considerando a pluralidade de testemunhos com suas inúmeras 

variantes e registrar o percurso traçado pelo autor na construção de cada texto ou obra. Dessa 

forma, a edição crítico-genética é uma edição que: 

 

[...] combina os objectivos e os métodos da edição crítica e da edição 

genética: por um lado, reproduz o texto que o seu responsável considera 

criticamente como contendo a última vontade do autor, registrando todas as 

intervenções do editor e, no caso de textos já publicados e que originaram 

tradição, elaborando um aparato de variantes da tradição; por outro lado, faz 

a recensão de todos os manuscritos relacionados com o texto, classificando-

os, organizando-os e descrevendo-os, registrando em aparato genético as 

sucessivas alterações autorais, lugar a lugar e testemunho a testemunho, 

utilizando para isso um dispositivo técnico que permite ao leitor reconstituir 

a gênese do texto e, eventualmente, no caso em que o texto não foi 

claramente acabado pelo autor, fazer a escolha de cada uma das variantes 

alternativas (DUARTE, 1997 apud SANTOS et al. 2012, p. 30). 
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O texto reconstituído não somente pela edição crítico-genética, mas em qualquer tipo de 

edição, será sempre instável, susceptível a modificações. O editor precisa ter consciência 

dessa maleabilidade do objeto. Como diz Tavani (1988, p. 58), 

 

[...] considerar el texto no como un dato sino un proceso, no como una 

entidad estable sino como una variable, no como un elemento estático sino 

como un elemento dinámico, cuyas facetas sincrónicas – las que conocemos 

como variantes o redacciones sucesivas – vienen ser definidas por accidentes 

extratextuales, y no por exigencias del texto. Así, las diferentes redacciones 

de una misma obra, siendo etapas de un proceso, poseen cada una su 

individualidad y han de ser consideradas separadamente como textos 

autónomos [...].8 

 

Cada obra reescrita, cada versão de testemunho por terem sido escritos em épocas 

diferentes, possuem suas fontes históricas devidas, portanto, há uma necessidade por parte do 

editor de mergulhar no íntimo de cada texto e analisá-lo em sua totalidade. Os textos em suas 

múltiplas aparições é que vão guiar o editor em direção ao tipo de edição adequada para cada 

corpus. No grupo de pesquisa Edição das obras inéditas de Eulálio Motta, por exemplo, já 

realizamos diversos tipos de edições por lidarmos com textos de diferentes naturezas. 

Inicialmente com o intuito de prepararmos o material visando pesquisas futuras, realizamos 

uma edição semidiplomática dos projetos de livro do escritor. Com o avanço dos estudos, os 

bolsistas já realizaram uma edição interpretativa para os textos monotestemunhais e uma 

edição crítica para os politestemunhais. Além dessas edições, Barreiros (2015) realizou a 

hiperedição dos panfletos de Eulálio Motta que foi desenvolvida em formato de arquivo 

digital, disponibilizado para o acesso gratuito via Web.  

Toda essa diversidade de estudos mostra que o trabalho com edição não é uma atividade 

mecânica. Os resultados sempre dependerão de variáveis que estão relacionadas com as 

características do corpus que se pretende editar, dos critérios adotados, da finalidade da 

edição, entre outras questões.   

Em se tratando da referente pesquisa, vale destacar que a edição da obra Canções de 

meu caminho exige um modelo de edição que contemple os elementos que constituem o 

corpus. O estudo lida com um corpus composto por manuscritos, datiloscritos, impressos, 

rascunhos, textos passados a limpo e uma diversidade de testemunhos presentes em cadernos, 

                                                             
8 Traduzindo: “[...] considerar o texto não como um dado, mas como um processo, não como uma entidade 

estável, mas como uma variável, não como um elemento estático, mas como um elemento dinâmico, cujas 

facetas sincrônicas ─ as que conhecemos como variantes ou redações sucessivas – vêm a ser definidas por 

acidentes extratextuais, e não por exigências do texto. Assim, as diferentes redações de uma mesma obra, sendo 

etapas de um processo, possuem cada uma sua individualidade e têm de ser consideradas separadamente como 

textos autônomos [...]”.  
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manuscritos e datiloscritos avulsos, livros diversos publicados pelo próprio escritor e por 

outros autores. A maior parte dos testemunhos possuem variantes autorais, o que permite por 

parte do editor estudar o percurso criativo do texto.  

Com o intuito de analisar o processo de criação do texto, escolhemos trabalhar com 

todas as poesias que compõem a obra Canções de meu caminho. Assim, a pesquisa lida com 

86 textos que se subdividem em textos da primeira, segunda e terceira edição de Canções de 

meu caminho, além de oito textos que se encontram dispersos no acervo e que estão 

sinalizados para serem inseridos na terceira edição de Canções de meu caminho. 

Trabalhamos com textos que foram escritos de 1928 a 1988, ou seja, estamos falando de 

sessenta anos de história, de sessenta anos de produção poética de Eulálio Motta. Poesias que 

marcaram cada fase da vida do escritor e consequentemente ele nos brinda, com as 

metamorfoses que ocorreram no decorrer da sua produção literária. Ratificamos, portanto, que 

a pesquisa seguiu alguns critérios utilizados tanto na edição crítica quanto na edição genética. 

Seguindo essa perspectiva, a edição visa não só o estabelecimento do texto crítico como 

também a apresentação das variantes organizadas num aparato crítico-genético sinalizando o 

processo de gênese do próprio texto. 

A seguir, o estudo busca trazer a lume a tradição da construção da obra literária 

Canções de meu caminho, o estabelecimento do texto com o seu aparato crítico-genético, 

resultando em sua edição.  
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4 A TERCEIRA EDIÇÃO DE CANÇÕES DE MEU CAMINHO   

 

Eulálio Motta publicou apenas três livros de poesias: Ilusões que passaram em 1931, 

Alma enferma em 1933 e Canções de meu caminho em duas edições, a primeira foi em 1948 e 

a segunda em 1983. Ele justifica a importância da obra Canções de meu caminho no prefácio 

da primeira e segunda edição: 

 

Tem vinte anos? Nasceu na Bahia? Faz versos... E acontece que eu tive vinte 

anos e nasci na Bahia. Os vinte anos passaram e os versos ficaram em dois 

livrecos que publiquei nos tempos ginasianos. Depois, outros versos vieram. 

Catei nos dois livrecos os que me pareceram nascidos e não “fazidos”. Fiz a 

mesma coisa com os que vieram depois dos vinte anos. E juntei-os neste 

caderno sob o título de “Canções de meu caminho...” [...] (MOTTA, 1948). 

 

Os dois “livrecos” que aparecem no prefácio fazem alusão aos dois primeiros livros de 

poesias do escritor, já citados anteriormente. Canções de meu caminho é a obra que melhor 

representa Eulálio Motta enquanto poeta, pois como o próprio escritor relatou, ele realizou 

uma coleta, “catou” e trouxe a lume poemas não “fazidos”, mas nascidos e juntou todos para 

ser reapresentado nessa obra. No início de sua produção literária, Eulálio Motta se preocupava 

em seguir as características das escolas parnasiana e simbolista com o intuito de agradar tanto 

os espaços de publicação como as revistas e os jornais quanto o próprio público leitor 

soteropolitano. Nessa primeira fase, o poeta trabalhava com as palavras, com os versos, 

respeitando a métrica e a sonoridade do poema. No entanto, para Eulálio Motta, temos um 

verdadeiro poema, não quando o fazemos, mas quando simplesmente nasce da mais pura 

imaginação. Por conta disso, ele realizou essa seleção de poemas “nascidos” e construiu essa 

obra intitulada Canções de meu caminho. 

A primeira edição de Canções de meu caminho é um livro de versos, composto por 42 

poesias e editado pela tipografia do jornal O Serrinhense. Eulálio Motta escreve essa obra 

especialmente para os “pidões”, como ele próprio diz em seu prefácio: 

 

[...] Muitas pessoas me têm pedido cópias, ora de uma, ora de outra 

produção que por acaso viram ou ouviram de algum amigo. Fazendo êste 

caderno, meu intúito foi êste: ─ satisfazer aos pidões (MOTTA, 1948). 

 

Esses “pidões” fazem alusão às pessoas que liam poesias e consequentemente 

compartilhavam as produções poéticas de Eulálio Motta em Mundo Novo e o viam como 

poeta. Havia uma relação significativa do escritor com o público. 
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Na segunda edição revista não consta impressa a data de publicação, mas de acordo com 

anotação na própria obra supõe-se que tenha sido em 1983. O próprio poeta escreveu uma 

dedicatória datada para o Padre Nicanor, como consta na figura abaixo: 

 

Figura 1: Folha de rosto do livro Canções de meu caminho 2ª edição. 

 
Fonte: MOTTA, 1983. 

 

O escritor dedicou a sua obra à memória de Braulio Alves Filho (Braulito), visto por 

Eulálio Motta como “o mais dedicado amigo de poesia”. No acervo de Eulálio Motta existem 

diversas cartas dirigidas a Jorge Amado, revelando a amizade que existia entre os dois. Em 

uma dessas cartas Eulálio Motta sinalizou para Jorge Amado a respeito da segunda edição da 

obra Canções de meu caminho. Vejamos um trecho: 

 

[...] Jorge Amigo: [...] P. S. – O livreto não é “nova edição de canções de 

meu caminho.” É apenas livreto de propaganda da futura segunda edição de 

“Canções” que se compõe de 45 produções escolhidas: sonetos, poemas, 

cantigas. Segunda edição que sairá ou não, dependendo de minhas condições 

financeiras em janeiro de 981, quando pretendo entregar os originais, que já 

estão dactilografados, a alguma editora (MOTTA, 1980). 

 

Através desse trecho, percebemos a diversidade de tipos de poesias que compõe o livro 

Canções de meu caminho. Todas as edições são compostas por sonetos, poemas livres e 

cantigas, o que mostra todo o percurso poético trilhado pelo escritor. Eulálio Motta também 

citou sobre os datiloscritos da segunda edição, os quais permanecem preservados em seu 

acervo e que serviram como fonte para elaborar a edição da presente pesquisa. Além de trocas 

de cartas, Jorge Amado opinou sobre a poesia de Eulálio Motta e o escritor transcreveu a 

opinião de Jorge Amado em sua segunda edição. Na folha de rosto de Canções de meu 

caminho (2ª edição), Eulálio Motta destacou: 

 

OPINIÃO 

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

DA MELHOR QUALIDADE, APENAS VOCÊ A ESCONDEU DE 

TODOS” Jorge Amado (MOTTA, 1983, p. 1). 
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Ainda na segunda edição, o escritor transcreveu a opinião de Jorge Amado no poema 

Último momento: “Poema bonito e melancólico, reflete a realidade do tempo que passa” 

(MOTTA, 1983, p. 81). 

A segunda edição, ao contrário da primeira e da terceira que veremos logo a seguir, é 

composta por 52 poesias e possui o índice dividido por capítulos. O primeiro capítulo é 

intitulado ELA, o segundo capítulo: ELAS, o terceiro capítulo: Outras poesias e o quarto 

capítulo: LUZES DO CREPÚSCULO. Esse último capítulo também é título de um caderno do 

escritor que se encontra no acervo e trata de um projeto de livro que o autor intencionou 

publicar, reúne poesias escritas entre os anos de 1956 e 1968, possui índice e toda a estrutura 

de livro. Existem vários poemas de Canções de meu caminho presentes em Luzes do 

Crepúsculo e vice-versa.  

Segundo consta no panfleto Trovas antológicas de 1986, a segunda edição de Canções 

do meu caminho, esgotou-se em menos de 90 dias, como mostra a figura: 

 

Figura 2: Recorte do manuscrito Trovas antológicas. 

 
Fonte: MOTTA, EH1.813.CL.04.007. 

 

 Assim, desde 1983 Eulálio Motta começou a trabalhar no projeto de uma nova edição, 

que por motivos maiores não chegou a concretizar. Eis que surge a terceira edição. Trata-se de 

um projeto de livro de poesias que dá continuidade às edições anteriores. O esboço de livro é 

composto por capa, folha de rosto, índice e diversos textos passados a limpo. Além disso, há 

no acervo manuscritos e datiloscritos avulsos com indicações do escritor expressando que tais 

textos seriam inseridos na terceira edição de Canções de meu caminho. Vejamos um exemplo: 

 

Figura 3: Recorte do datiloscrito A carta que não veio. 

 
Fonte: MOTTA, EC1.37.CV1.21.009. 

 



76 
 

 

As anotações nos datiloscritos e nos manuscritos avulsos e a própria estrutura do 

caderno são indícios que refletem o desejo do escritor de publicar essa terceira edição. A carta 

que não veio, por exemplo, é um poema escrito em 1985 e é um dos textos que não consta no 

caderno da terceira edição, mas a vontade do escritor era que esse poema fizesse parte dessa 

edição de acordo com a nota. Outras poesias como: Aquela rua, Dia do namorado, Doze 

trovas para ela, Grupo de três, Natal, Uma dúzia de trovas para meus dois pronomes: tu e 

você e Saudade... (2)9 também tratam de poemas sinalizados através de notas pelo escritor 

para serem inseridos na terceira edição de Canções de meu caminho. Dessa forma, foram 

identificados no total, oito textos avulsos que farão parte da terceira edição com o intuito de 

obedecer a vontade do escritor. Através das pesquisas supõe-se que a publicação da terceira 

edição estava prevista para o ano de 1988, pois consta no caderno, poesia escrita até 20 de 

agosto de 1988. E dois meses depois Eulálio Motta faleceu. 

 

Figura 4: Fac-símile do manuscrito A trova do cigarro. 

 
 Fonte: MOTTA, EA1.6.CV1.06.001, f34v. 

                                                             
9 Como existem duas poesias com o mesmo nome, adicionamos o número para diferenciá-las. 
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Através do facsímile, percebe-se a debilidade do escritor a partir da sua caligrafia 

trêmula. Nesse período, o escritor já se encontrava muito debilitado por conta da doença. 

Eulálio Motta faleceu por conta de um câncer supostamente no pulmão, todavia, não temos 

informações precisas sobre esse fato. 

Em relação às características físicas do caderno, podemos dizer que o esboço de livro 

possui 37 poesias escritas em tinta azul, preta e vermelha, as páginas, de modo geral, foram 

numeradas na parte direita superior da folha, em alguns casos, como no exemplo apresentado 

acima, o escritor sinalizou a numeração na extremidade superior esquerda do papel com tinta 

vermelha.  

Confrontando as três edições, percebemos que uma das modificações começa pelo título 

da obra. Na primeira edição, o título consta como Canções de meu caminho, entretanto, se 

observarmos com mais detalhes percebemos que o escritor burilou a capa mesmo depois de 

impressa e acrescentou “(do?)” ao lado da preposição “de”, como se ainda estivesse refletindo 

qual forma soaria melhor. 

 

Figura 5: Capa do livro Canções de meu caminho 1ª edição 

 
 Fonte: MOTTA, 1948. 
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Na segunda edição, mais uma vez o escritor expõe a sua dúvida referente ao título, pois 

consta na capa Canções do meu caminho, no entanto, na folha de rosto volta o título Canções 

de meu caminho. 

 

Figura 6: Capa do livro Canções do meu caminho 2ª edição. 

 
Fonte: MOTTA, 1983. 

  

Na terceira edição o título permanece o mesmo da primeira edição. Essa é a última 

vontade do autor, portanto, é essa a vontade que devemos respeitar na edição que nos 

propomos apresentar.  

 

Figura 7: Folha de rosto de Canções de meu caminho 3ª edição. 

 
  Fonte: MOTTA, EA1.6.CV1.06.001, f. 34v 
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Das 42 poesias presentes na primeira edição, 15 delas fazem parte da segunda edição; e 

7 delas fazem parte tanto a segunda quanto a terceira edição. Das 54 poesias que compõem a 

segunda edição, 12 delas fazem parte da terceira edição.  

 

4.1 DESCRIÇÃO DO CORPUS 

 

O corpus da pesquisa é composto por 86 textos que se subdividem em textos da 

primeira, segunda, terceira edição de Canções de meu caminho e oito textos avulsos 

acompanhados de notas escritas a punho pelo próprio escritor para serem inseridos na terceira 

edição de Canções de meu caminho. O quadro abaixo apresenta todos os textos que fazem 

parte da pesquisa, organizados em ordem alfabética.  

 

Quadro 1: Poesias escritas por Eulálio Motta 
TÍTULO DO TEXTO 

1. A CARTA QUE NÃO VEIO 

2. AQUELA RUA 

3. ANIVERSÁRIO 

4. ANIVERSÁRIO D’ELA 

5. AQUELA ÁRVORE 

6. AUSÊNCIA 

7. A CHUVA CHEGOU 

8. A TROVA DO CIGARRO 

9. BALADA DO CANTO 

10. BATINGAS 

11. BEIJOS 

12. BOM SUCESSO 1 

13. BOM SUCESSO 2 

14. BUCÓLICA 

15. CAIXA DE PAPELÃO 

16. CANÇÃO DE NINAR 

17. CANTIGAS 

18. CASAMENTO 

19. CONJECTURAS 

20. CONVERSÃO 

21. DEPOIS 

22. DESENCONTRO 

23. DIA DO NAMORADO 

24. DONA FEIA 

25. DOZE TROVAS PARA ELA 

26. EDIÇÃO ESGOTADA 

27. EMOÇÃO 

28. EPITÁFIO 

29. ESQUECE 

30. EUFORIA 

31. FATALISMO 

32. FAZENDA VACA PARIDA 

33. FAZ DE CONTA 

34. FELICIDADE 

35. GOTAS FINAIS 
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36. GRUPO DE TRÊS 

37. HINO DO GINÁSIO MUNDO NOVO 

38. IMPOSSÍVEL 

39. INSTANTÂNIO 

40. INVERNO 

41. JACOBINA 

42. MEU POEMA DE ESTUDANTE POBRE 

43. NADA 

44. NATAL 

45. NOTURNO 

46. NO MUNDO DOS SONHOS 

47. NUNCA MAIS 

48. O SÁBIO 

49. ORAÇÃO 

50. OUTRAS CANTIGAS 

51. O NOME DAQUELA RUA 

52. PAISAGEM 

53. PENSAMENTOS DE CELIBATÁRIO 

54. PENÚLTIMO POEMA... QUADRILHAS 

55. PERDIÇÃO 

56. PRECE DE UM CÉTICO 

57. QUEM SERÁ? 

58. RETRATO 

59. RECORDAÇÃO DE MONTE ALEGRE 

60. ROMANCE 

61. SAUDADE (1) 

62. SAUDADE (2) 

63. SAUDADE DIFERENTE 

64. S. JOÃO 

65. SENTIMENTALISMO 

66. SÓ 

67. SOFRIMENTO 

68. SONHOS IDOS 

69. SOU 

70. SOZINHO 

71. SÚPLICA 

72. TAMARINDEIRO 

73. TEIMOSA 

74. TEMPO DE BALANÇO 

75. TROVAS 

76. TROVAS 

77. TROVAS 

78. TROVAS ANTOLÓGICAS 

79. ÚLTIMO SONHO 

80. ÚLTIMO MOMENTO 

81. ÚLTIMA PÁGINA 

82. UMA DÚZIA DE TROVAS PARA MEUS DOIS PRONOMES: TU E VOCÊ 

83. VELHO TREM DE FERRO 

84. VIVOS 

85. VOCÊ 

86. VOLTA, ILUSÃO! 

  Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
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4.1.1 Éditos e inéditos 

 

 Dentre os 86 sonetos encontrados durante o levantamento de todo o material, 69 são 

éditos e 17 são inéditos. Os textos foram organizados seguindo o critério cronológico (Cf. 

Quadro 8). Os textos éditos foram publicados na primeira e segunda edição de Canções de 

meu caminho e em livros de antologias. 

 

Quadro 2: Textos éditos de Eulálio Motta. 
ÉDITOS 

1. AQUELA ÁRVORE 

2. O SÁBIO 

3. DONA FEIA 

4. VOLTA, ILUSÃO 

5. DEPOIS 

6. INVERNO 

7. MEU POEMA DE ESTUDANTE POBRE 

8. SAUDADE (1) 

9. ANIVERSÁRIO 

10. SOU 

11. AUSÊNCIA 

12. BALADA DO CANTO 

13. BATINGAS 

14. BEIJOS 

15. BUCÓLICA 

16. CANTIGAS 

17. CASAMENTO 

18. CONVERSÃO 

19. DESENCONTRO 

20. EDIÇÃO ESGOTADA 

21. EUFORIA 

22. FATALISMO 

23. FAZENDA VACA PARIDA 

24. FELICIDADE 

25. JACOBINA 

26. NOTURNO 

27. ORAÇÃO 

28. PAISAGEM 

29. PENSAMENTOS DE CELIBATÁRIO 

30. PERDIÇÃO 

31. PRECE DE UM CÉTICO 

32. QUEM SERÁ? 

33. RETRATO 

34. ROMANCE 

35. SENTIMENTALISMO 

36. SAUDADE DIFERENTE 

37. SÓ 

38. SOFRIMENTO 

39. SÚPLICA 

40. TEIMOSA 

41. ÚLTIMO SONHO 

42. VIVOS 

43. ANIVERSÁRIO D’ELA 

44. NUNCA MAIS 
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45. VOCÊ 

46. TAMARINDEIRO 

47. FAZ DE CONTA 

48. HINO DO GINÁSIO MUNDO NOVO 

49. CAIXA DE PAPELÃO 

50. SOZINHO 

51. IMPOSSÍVEL 

52. ÚLTIMO MOMENTO 

53. CANÇÃO DE NINAR 

54. S. JOÃO 

55. CONJECTURAS 

56. RECORDAÇÃO DE MONTE ALEGRE 

57. VELHO TREM DE FERRO 

58. EMOÇÃO 

59. A CHUVA CHEGOU 

60. EPITÁFIO 

61. ESQUECE 

62. GOTAS FINAIS 

63. INSTANTÂNIO 

64. NO MUNDO DOS SONHOS 

65. OUTRAS CANTIGAS 

66. O NOME DAQUELA RUA 

67. PENÚLTIMO POEMA... QUADRILHAS 

68. SONHOS IDOS 

69. ÚLTIMA PÁGINA 

  Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Os textos inéditos foram preservados no caderno da terceira edição de Canções de meu 

caminho, em outros cadernos conservados em manuscritos e avulsos presentes no acervo.  

 
Quadro 3: Textos inéditos de Eulálio Motta. 

INÉDITOS 

1. UMA DÚZIA DE TROVAS PARA MEUS DOIS PRONOMES: TU E VOCÊ 

2. A CARTA QUE NÃO VEIO 

3. AQUELA RUA 

4. TROVAS ANTOLÓGICAS 

5. SAUDADE (2) 

6. DIA DO NAMORADO 

7. GRUPO DE TRÊS 

8. TEMPO DE BALANÇO 

9. NATAL 

10. TROVAS 

11. TROVAS 

12. A TROVA DO CIGARRO 

13. TROVAS 

14. NADA 

15. BOM SUCESSO 1 

16. BOM SUCESSO 2 

17. DOZE TROVAS PARA ELA 

  Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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4.1.2 Os testemunhos 

 

A maior parte dos textos são politestemunhais de naturezas diversas, sejam manuscritos, 

datiloscritos ou impressos. Portanto, nessa edição há dois tipos de textos: os 

monotestemunhais e os politestemunhais.  

 

Quadro 4: Testemunhos dos textos. 

TEXTO 
TESTEMUNHOS 

MANUSCRITO DATILOSCRITO IMPRESSO TOTAL 

A CARTA QUE NÃO VEIO  1  1 

AQUELA RUA  1  1 

ANIVERSÁRIO 3 2 5 10 

ANIVERSÁRIO D’ELA 4 2 3 9 

AQUELA ÁRVORE 1 2 2 5 

AUSÊNCIA 1 2 2 5 

A CHUVA CHEGOU  2 1 3 

A TROVA DO CIGARRO 1   1 

BALADA DO CANTO   1 1 

BATINGAS 1 2 2 5 

BEIJOS 1 2 2 5 

BOM SUCESSO 1  4  4 

BOM SUCESSO 2 1   1 

BUCÓLICA   1 1 

CAIXA DE PAPELÃO 1 2 1 4 

CANÇÃO DE NINAR 3 2 1 6 

CANTIGAS  2 3 5 

CASAMENTO   1 1 

CONJECTURAS 1 2 2 5 

CONVERSÃO 2 2 4 8 

DEPOIS 2 3 5 10 

DESENCONTRO  2 2 4 

DIA DO NAMORADO 2   2 

DONA FEIA 1 2 3 6 

DOZE TROVAS PARA ELA  5  5 

EDIÇÃO ESGOTADA  2 2 4 

EMOÇÃO 1 2 1 4 

EPITÁFIO  3 1 4 

ESQUECE  2 1 3 

EUFORIA  2 2 4 

FATALISMO 1  1 2 

FAZENDA VACA PARIDA  3 2 5 

FAZ DE CONTA 4 2 1 7 

FELICIDADE   1 1 

GOTAS FINAIS  2 1 3 

GRUPO DE TRÊS  1  1 

HINO DO GINÁSIO MUNDO NOVO 1 2 1 4 

IMPOSSÍVEL 3 2 2 7 

INSTANTÂNIO  2 1 3 

INVERNO  2 3 5 

JACOBINA 3 2 3 8 

MEU POEMA DE ESTUDANTE POBRE 1 4 4 9 

NADA 1   1 

NATAL   1 1 

NOTURNO 1 2 3 6 
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NO MUNDO DOS SONHOS  2 1 3 

NUNCA MAIS 3 2 3 8 

O SÁBIO 1 2 3 6 

ORAÇÃO   1 1 

OUTRAS CANTIGAS  2 1 3 

O NOME DAQUELA RUA  2 1 3 

PAISAGEM   1 1 

PENSAMENTOS DE CELIBATÁRIO 1 2 2 5 

PENÚLTIMO POEMA... QUADRILHAS 1 2 1 4 

PERDIÇÃO   1 1 

PRECE DE UM CÉTICO  2 2 4 

QUEM SERA?  2 2 4 

RETRATO   1 1 

RECORDAÇÃO DE MONTE ALEGRE 1 2 3 6 

ROMANCE   1 1 

SAUDADE (1) 2 2 2 6 

SAUDADE (2) 2 1  3 

SAUDADE DIFERENTE   1 1 

S. JOÃO 1 2 2 5 

SENTIMENTALISMO 2 2 3 7 

SÓ   1 1 

SOFRIMENTO   1 1 

SONHOS IDOS 1 2 1 4 

SOU 1  1 2 

SOZINHO 4 2 2 8 

SÚPLICA   1 1 

TAMARINDEIRO 2 2 2 6 

TEIMOSA   1 1 

TEMPO DE BALANÇO 1   1 

TROVAS 1   1 

TROVAS 1   1 

TROVAS 1   1 

TROVAS ANTOLÓGICAS 5  1 6 

ÚLTIMO SONHO 1 2 5 8 

ÚLTIMO MOMENTO 1 2 2 5 

ÚLTIMA PÁGINA  2 1 3 

UMA DÚZIA DE TROVAS PARA MEUS DOIS 

PRONOMES: TU E VOCÊ 
1   1 

VELHO TREM DE FERRO  2 2 4 

VIVOS   1 1 

VOCÊ 2 3 1 6 

VOLTA, ILUSÃO! 1 2 4 7 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

4.1.3 Textos editados 

 

 Todos os sonetos foram editados por Patrício Barreiros em 2012, dos 48 sonetos 11 

fazem parte de CMC, nesse caso, reproduzimos apenas o texto crítico acompanhado da 

análise das variantes. Segue a lista dos sonetos já editados por Barreiros (2012): 
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Quadro 5: Textos editados. 
1. AQUELA ÁRVORE 

2. O SÁBIO 

3. DONA FEIA 

4. VOLTA, ILUSÃO! 

5. ANIVERSÁRIO 

6. CONVERSÃO 

7. EUFORIA 

8. SENTIMENTALISMO 

9. ÚLTIMO SONHO 

10. ANIVERSÁRIO D’ELA... 

11. IMPOSSÍVEL 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

4.1.4 As fontes testemunhais 

 

As fontes testemunhais dos textos foram: cadernos de manuscritos; recortes de 

impressos colados em cadernos; datiloscritos e manuscritos avulsos; dois datiloscritos de 

Canções de meu caminho 2ª edição; livros do poeta; livros de antologias de poetas diversos e 

jornais. 

 

Quadro 6: Códigos das fontes testemunhais. 
CL CADERNO LÁGRIMAS 

LCMC1 LIVRO CANÇÕES DE MEU CAMINHO 1ª EDIÇÃO 

LCMC2 LIVRO CANÇÕES DE MEU CAMINHO 2ª EDIÇÃO 

DCMC2(1) DATILOSCRITO CANÇÕES DE MEU CAMINHO 2ª EDIÇÃO (1) 

DCMC2(2) DATILOSCRITO CANÇÕES DE MEU CAMINHO 2ª EDIÇÃO (2) 

CCMC3 CADERNO CANÇÕES DE MEU CAMINHO 3ª EDIÇÃO 

LIP LIVRO ILUSÕES QUE PASSARAM 

LAE LIVRO ALMA ENFERMA 

IJOL IMPRESSO NO JORNAL O LIDADOR 

LAPBM LIVRO ANTOLOGIA DOS POETAS DO BRASIL E DE MINAS 

MA MANUSCRITO AVULSO 

DA DATILOSCRITO AVULSO 

CFSJ CADERNO FARMÁCIA SÃO JOSÉ 

CMCT CADERNO MEU CADERNO DE TROVAS 

IAPO IMPRESSO EM ALGUMAS POESIAS DE ONTEM 

CSC1 CADERNO SEM CAPA 1 

LPC LIVRO POESIAS CONSAGRADAS 

LA1982 LIVRO ANUÁRIO DE 1982: POETAS DO BRASIL 

IJV IMPRESSO JORNAL VANGUARDA 

CLC CADERNO LUZES DO CREPÚSCULO 

CJN CADERNO DE UM JOÃO NINGUÉM 

IP IMPRESSO PANFLETO 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
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a) Os éditos 

 

Quadro 7: Fontes testemunhais dos textos éditos. 
TEXTOS FONTES TESTEMUNHAIS 

AQUELA ÁRVORE CL-LCMC1-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

O SÁBIO CL-LIP-LCMC1-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

DONA FEIA CL-LIP-LCMC1-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

VOLTA, ILUSÃO! CL(recorte de impresso não identificado)-CL-LIP-LCMC1-

DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

DEPOIS LAE-IJOL-LCMC1-LAPBM-DCMC2(1)-DCMC2(2)-DA-

LCMC2-MA-CCMC3 

INVERNO LAE-LCMC1-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

MEU POEMA DE ESTUDANTE 

POBRE 

LAE-LCMC1-LAPBM-DCMC2(1)-DCMC2(2)-DA1-DA2-

LCMC2-CCMC3 

SAUDADE (1) CFSJ-LCMC1-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2-CMCT 

ANIVERSÁRIO CFSJ-LCMC1-IAPO-LAPBM-DCMC2(1)-DCMC2(1)-LCMC2-

LPC-CCMC3(1)- CCMC3(2) 

SOU CSC1-LCMC1 

AUSÊNCIA LCMC1-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

BALADA DO CANTO LCMC1 

BATINGAS LCMC1-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2-CCMC3 

BEIJOS LCMC1-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2-CMCT 

BUCÓLICA LCMC1 

CANTIGAS LCMC1-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2-LAPBM 

CASAMENTO LCMC1 

CONVERSÃO LCMC1-CL(recorte não identificado)-LA1982-DCMC2(1)-

DCMC2(2)-LCMC2-CCMC3(1)-CCMC3(2) 

DESENCONTRO LCMC1-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

EDIÇÃO ESGOTADA LCMC1-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

EUFORIA DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

FATALISMO LCMC1-CMCT 

FAZENDA VACA PARIDA LCMC1-DCMC2(1)-DCMC2(2)-DA-LCMC2 

FELICIDADE LCMC1 

JACOBINA CL(fólio solto não identificado)-CSC1-LCMC1-IJV-DCMC2(1)-

DCMC2(2)-LCMC2-CCMC3 

NOTURNO LCMC1-LAPBM-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2-MA 

ORAÇÃO LCMC1 

PAISAGEM LCMC1 

PENSAMENTOS DE CELIBATÁRIO LCMC1-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2-CMCT 

PERDIÇÃO LCMC1 

PRECE DE UM CÉTICO LCMC1-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

QUEM SERÁ? LCMC1-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

RETRATO LCMC1 

ROMANCE LCMC1 

SENTIMENTALISMO LCMC1-LA1982-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2-CCMC3(1)-

CCMC3(2) 

SAUDADE DIFERENTE LCMC1 

SÓ LCMC1 

SOFRIMENTO LCMC1 

SÚPLICA LCMC1 

TEIMOSA LCMC1 

ÚLTIMO SONHO LCMC1-IJV-IAPO-LAPBM-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2-

CCMC3 

VIVOS LCMC1 

ANIVERSÁRIO D’ELA CLC-MA-IAPO-LAPBM-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2-

CCMC3(1)-CCMC3(2) 

NUNCA MAIS CLC-LAPBM-LA1982-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2-
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CCMC3(1)-CCMC3(2) 

VOCÊ CLC-DCMC2(1)-DCMC2(2)-DA-LCMC2-CCMC3 

TAMARINDEIRO MA-CLC-LAPBM-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

FAZ DE CONTA MA-CLC-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2-CMCT-CCMC3 

HINO DO GINÁSIO MUNDO NOVO MA-DCMC2(1)-LCMC2 

CAIXA DE PAPELÃO CLC-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

SOZINHO MA1-MA2-LAPBM-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2-

CCMC3(1)-CCMC3(2) 

IMPOSSÍVEL CJN-LAPBM-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2-MA-CCMC3 

ÚLTIMO MOMENTO MA-LAPBM-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

CANÇÃO DE NINAR MA-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2-CCMC3(1)-CCMC3(2) 

S. JOÃO LAPBM-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2-CCMC3 

CONJECTURAS LA1982-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2-CCMC3 

RECORDAÇÃO DE MONTE 

ALEGRE 

LA1982-DCMC2(1)-DCMC2(1)-LCMC2-IP-CCMC3 

VELHO TREM DE FERRO LA1982-DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

EMOÇÃO DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2-CCMC3 

A CHUVA CHEGOU DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

EPITÁFIO DCMC2(1)-DCMC2(2)-DA-LCMC2 

ESQUECE DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

GOTAS FINAIS DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

INSTANTÂNIO DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

NO MUNDO DOS SONHOS DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

OUTRAS CANTIGAS DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

O NOME DAQUELA RUA DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

PENÚLTIMO POEMA... 

QUADRILHAS 

DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2-CCMC3 

SONHOS IDOS DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2-CCMC3 

ÚLTIMA PÁGINA DCMC2(1)-DCMC2(2)-LCMC2 

 Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

b) Os inéditos 

 

Quadro 8: Fontes testemunhais dos textos inéditos. 
TEXTOS FONTES TESTEMUNHAIS 

UMA DÚZIA DE TROVAS PARA MEUS DOIS 

PRONOMES: TU E VOCÊ 

MA 

A CARTA QUE NÃO VEIO DA 

AQUELA RUA DA 

TROVAS ANTOLÓGICAS MA1-MA2-MA3-IP-CMCT-CCMC3 

SAUDADE (2) MA1-MA2-DA 

DIA DO NAMORADO MA1-MA2 

GRUPO DE TRÊS DA 

TEMPO DE BALANÇO CCMC3 

NATAL IP 

TROVAS CCMC3 

TROVAS CCMC3 

A TROVA DO CIGARRO CCMC3 

TROVAS CCMC3 

NADA CCMC3 

BOM SUCESSO 1 DA1-DA2-DA3-DA4 

BOM SUCESSO 2 CCMC3 

DOZE TROVAS PARA ELA DA1-DA2-DA3-DA4-DA5 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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4.1.5 A ordenação dos textos  

 

Utilizou-se o critério cronológico para a ordenação dos textos. Poderíamos seguir a 

ordem da terceira edição, no entanto, não contemplaria todo o corpus pelo fato de 

trabalharmos com as três edições de Canções de meu caminho. Eulálio Motta, em seus 

manuscritos e datiloscritos, geralmente, indicava a data em que escrevia seus textos. Dos 86 

textos editados apenas 5 não foram datados pelo autor. Os textos não datados foram: Trovas, 

Nada, Bom sucesso (1), Bom sucesso (2) e Doze trovas para ela. Dessas cinco poesias apenas 

Doze trovas para ela não consta na terceira edição de Canções de meu caminho, no entanto, 

está sinalizada para a sua inserção nessa edição. Estamos falando, portanto, de textos inéditos, 

escritos supostamente entre os anos de 1986 a 1988, por isso, apesar de não estarem datados 

pode-se inferir que foram textos escritos nos últimos anos de vida do autor. A ordenação 

cronológica geral dos textos, podemos perceber através do quadro abaixo: 

 

Quadro 9: A ordenação cronológica dos textos. 
 DATA  TÍTULO DO TEXTO 

1928 AQUELA ÁRVORE 

1928 O SÁBIO 

26-1-1929 DONA FEIA 

maio de 1929 VOLTA, ILUSÃO 

1933 DEPOIS 

1933 INVERNO 

1933 MEU POEMA DE ESTUDANTE POBRE 

1944 SAUDADE (1) 

15-4-1945 ANIVERSÁRIO 

Julho, 1947 SOU 

1948 AUSÊNCIA 

1948 BALADA DO CANTO 

1948 BATINGAS 

1948 BEIJOS 

1948 BUCÓLICA 

1948 CANTIGAS 

1948 CASAMENTO 

1948 CONVERSÃO 

1948 DESENCONTRO 

1948 EDIÇÃO ESGOTADA 

1948 EUFORIA 

1948 FATALISMO 

1948 FAZENDA VACA PARIDA 

1948 FELICIDADE 

1948 JACOBINA 

1948 NOTURNO 

1948 ORAÇÃO 

1948 PAISAGEM 

1948 PENSAMENTOS DE CELIBATÁRIO 

1948 PERDIÇÃO 

1948 PRECE DE UM CÉTICO 

1948 QUEM SERÁ? 
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1948 RETRATO 

1948 ROMANCE 

1948 SENTIMENTALISMO 

1948 SAUDADE DIFERENTE 

1948 SÓ 

1948 SOFRIMENTO 

1948 SÚPLICA 

1948 TEIMOSA 

1948 ÚLTIMO SONHO 

1948 VIVOS 

1956 ANIVERSÁRIO D’ELA 

1958 NUNCA MAIS 

15-6-1962 VOCÊ 

2-3-1963 TAMARINDEIRO 

1964 FAZ DE CONTA 

18-5-1965 HINO DO GINÁSIO MUNDO NOVO 

1966 CAIXA DE PAPELÃO 

30-11-1976 SOZINHO 

22-5-1977 IMPOSSÍVEL 

25-1-1979 ÚLTIMO MOMENTO 

Setembro, 18, 1979 CANÇÃO DE NINAR 

1981 S. JOÃO 

1982 CONJECTURAS 

1982 RECORDAÇÃO DE MONTE ALEGRE 

1982 VELHO TREM DE FERRO 

15/09/982 EMOÇÃO 

1983 A CHUVA CHEGOU 

1983 EPITÁFIO 

1983 ESQUECE 

1983 GOTAS FINAIS 

1983 INSTANTÂNIO 

1983 NO MUNDO DOS SONHOS 

1983 OUTRAS CANTIGAS 

1983 O NOME DAQUELA RUA 

1983 PENÚLTIMO POEMA... QUADRILHAS 

1983 SONHOS IDOS 

1983 ÚLTIMA PÁGINA 

18-7-1984 UMA DÚZIA DE TROVAS PARA MEUS 

DOIS PRONOMES: TU E VOCÊ 

03 de janeiro de 1985 A CARTA QUE NÃO VEIO 

14 de janeiro de 1985 AQUELA RUA 

29-4-1986 TROVAS ANTOLÓGICAS 

13-5-1986 SAUDADE (2) 

14-6-1986 DIA DO NAMORADO 

21-7-1986 GRUPO DE TRÊS 

2-1-1987 TEMPO DE BALANÇO 

25-12-1987 NATAL 

Junho, 1988 TROVAS 

Junho, 1988 TROVAS 

20-8-1988 A TROVA DO CIGARRO 

s.d. TROVAS 

s.d. NADA 

s.d. BOM SUCESSO 1 

s.d. BOM SUCESSO 2 

s.d. DOZE TROVAS PARA ELA 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 



90 
 

 

4.1.6 Os textos monotestemunhais e os politestemunhais 

 

Dos 86 textos que compõem a pesquisa, 60 são politestemunhais e 26 são considerados 

monotestemunhais. Vejamos abaixo o quadro dos textos politestemunhais e 

monotestemunhais, sua ordenação obedece à sequência cronológica dos mesmos. 

 
Quadro 10: Os textos politestemunhais. 

POLITESTEMUNHAIS 

1. AQUELA ÁRVORE 

2. O SÁBIO 

3. DONA FEIA 

4. VOLTA, ILUSÃO! 

5. DEPOIS 

6. INVERNO 

7. MEU POEMA DE ESTUDANTE POBRE 

8. SAUDADE (1) 

9. ANIVERSÁRIO 

10. SOU 

11. AUSÊNCIA 

12. BATINGAS 

13. BEIJOS 

14. BUCÓLICA 

15. CANTIGAS 

16. CONVERSÃO 

17. DESENCONTRO 

18. EDIÇÃO ESGOTADA 

19. EUFORIA 

20. FATALISMO 

21. FAZENDA VACA PARIDA 

22. JACOBINA 

23. NOTURNO 

24. PENSAMENTOS DE CELIBATÁRIO 

25. PRECE DE UM CÉTICO 

26. QUEM SERÁ? 

27. SENTIMENTALISMO 

28. ÚLTIMO SONHO 

29. ANIVERSÁRIO D’ELA 

30. NUNCA MAIS 

31. VOCÊ 

32. TAMARINDEIRO 

33. FAZ DE CONTA 

34. HINO DO GINÁSIO MUNDO NOVO 

35. CAIXA DE PAPELÃO 

36. SOZINHO 

37. IMPOSSÍVEL 

38. ÚLTIMO MOMENTO 

39. CANÇÃO DE NINAR 

40. S. JOÃO 

41. CONJECTURAS 

42. RECORDAÇÃO DE MONTE ALEGRE 

43. VELHO TREM DE FERRO 

44. EMOÇÃO 

45. A CHUVA CHEGOU 

46. EPITÁFIO 
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47. ESQUECE 

48. GOTAS FINAIS 

49. INSTANTÂNIO 

50. NO MUNDO DOS SONHOS 

51. OUTRAS CANTIGAS 

52. O NOME DAQUELA RUA 

53. PENÚLTIMO POEMA... QUADRILHAS 

54. SONHOS IDOS 

55. ÚLTIMA PÁGINA 

56. TROVAS ANTOLÓGICAS 

57. SAUDADE (2) 

58. DIA DO NAMORADO 

59. BOM SUCESSO 1 

60. DOZE TROVAS PARA ELA 

     Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

 

Quadro 11: Os textos monotestemunhais 
MONOTESTEMUNHAIS 

1. BALADA DO CANTO 

2. CASAMENTO 

3. FELICIDADE 

4. ORAÇÃO 

5. PAISAGEM 

6. PERDIÇÃO 

7. RETRATO 

8. ROMANCE 

9. SAUDADE DIFERENTE 

10. SÓ 

11. SOFRIMENTO 

12. SÚPLICA 

13. TEIMOSA 

14. VIVOS 

15. UMA DÚZIA DE TROVAS PARA MEUS DOIS 

PRONOMES: TU E VOCÊ 

16. A CARTA QUE NÃO VEIO 

17. AQUELA RUA 

18. GRUPO DE TRÊS 

19. TEMPO DE BALANÇO 

20. NATAL 

21. TROVAS 

22. TROVAS 

23. A TROVA DO CIGARRO 

24. TROVAS 

25. NADA 

26. BOM SUCESSO 2 

  Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

4.2 CRITÉRIOS GERAIS ADOTADOS NA EDIÇÃO DOS TEXTOS 

 

A pesquisa realizada no acervo do escritor proporcionou a identificação dos 

testemunhos de cada texto e trouxe à tona evidências que revelam a intenção do autor em 
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publicar a terceira edição de Canções de meu caminho e a inclusão de poemas inéditos no 

corpus da pesquisa. Optamos por um tipo de edição que explora o acervo de Eulálio Motta e 

as variantes autorais que revelam a construção do texto. Além disso, buscamos documentos 

paratextuais que favorecem na compreensão dos poemas. Toda essa busca foi guiada pelo 

objetivo de apresentar aos leitores, como a obra considerada a mais completa de poesias foi 

pensada pelo autor. Para a realização do estabelecimento do texto acompanhado de um 

aparato crítico-genético, foram utilizados os critérios de edição formulados por Patrício 

Barreiros (2007, 2012, 2015). O aparato crítico-genético parte de uma edição crítico-genética 

que contém a história da gênese do texto, com toda a sucessão das variantes inseridas na linha 

cronológica.  

 

Para a edição foram estabelecidos os seguintes critérios: 

1º A ordenação dos textos obedece à cronologia dos mesmos, conforme Quadro 9; 

2º Quanto à estrutura da edição: 

a) Os politestemunhais:  

I) Título, seguido da apresentação dos testemunhos, informando as fontes; 

II) Descrição física dos testemunhos;  

III) Análise das variantes 

IV) Texto crítico com o aparato organizado à margem direita da página; 

V)  Notas explicativas em pé de página, quando há necessidade; 

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; 

 

3º Para a identificação dos testemunhos na descrição e aparato crítico-genético, 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;  
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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 escrito pelo 

autor ou avalizado por ele, quando for impresso. 

c) para as quadras, foi escolhido como texto de base o mais completo. 

 

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) Os textos que já foram editados, especialmente os sonetos (Cf. Quadro 5), foram 

reproduzidos da edição de Barreiros (2012) indicando-se a fonte e a análise das variantes. 

Apenas nos casos que a edição anterior apresentou algum problema, fizemos outra edição 

com correções ou acréscimos de informações.  

f) Quando reproduzimos uma edição filológica feita anteriormente, acrescentamos a análise 

das variantes, caso não tenha sido feita ainda. 

g) Para apresentar o movimento de escrita do texto utilizaram-se os seguintes símbolos no 

aparato:  

1. { } seguimento riscado, cancelado; 

2. {†} seguimento ilegível; 

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

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

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

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

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

9. [↑] acréscimo na entrelinha superior; 

10. [↓] acréscimo na entrelinha inferior; 

11. [→] acréscimo na margem direita; 

12. [←] acréscimo na margem esquerda; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 a 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. 

 

4.3 A EDIÇÃO  

 

4.3.1 Aquela árvore 

 

Segundo a edição de Barreiros (2012, p. 137), o soneto dispõe de cinco testemunhos: 

um manuscrito no CL (f.37r), um impresso no LCMC1 (p. 53-54), um datiloscrito no 

DCMC2(1) (f. 47r), um datiloscrito no DCMC2(2) (f. 47r) e um impresso no LCMC2 (p. 58). 
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Em nossa pesquisa não encontramos nenhum dado novo acerca de novos testemunhos ou 

variantes. Por isso apresenta-se, a seguir, o texto crítico segundo Barreiros (2012, p. 137) e a 

análise das variantes.  

 

Análise das variantes 

 

Dentre os testemunhos analisados, o que mais apresenta diferenças é o manuscrito 

AAM por ter sido a primeira versão do texto. O segundo quarteto e o primeiro terceto que 

aparecem no texto de base são totalmente diferentes da primeira versão. Conjectura-se que no 

testemunho AAM o poeta buscou exaltar a passarada (conjunto de pássaros) que viam a 

árvore como abrigo, como podemos perceber através dos versos: “[...] a passarada achando-a 

tão pomposa / Vivia de cantar em seu regaço”. Já em um outro momento de reescrita do texto, 

o autor evoca a árvore como sendo a protagonista do soneto: “[...] Era ela a sombra amiga e 

dadivosa / nos dias de verão e de cansaço”. Apesar das diferenças entre as versões, ambas 

tratam da relação entre a passarada e a árvore e da ação do tempo sobre os dois. 
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Texto crítico  

 

AAL2 

 

 AQUELA ÁRVORE... 

  

 Aquela árvore seca, desditosa, 

 que da estrada contemplo quando passo, 

 outrora balouçava, majestosa, 

5 esmeraldina fronde pelo espaço. 

  

 Era ela a sombra amiga e dadivosa 

 nos dias de verão e de cansaço.  

 E era festa e folhagem rumurosa 

 com pássaros e vento no regaço. 

  

10 Eis que chega o infortúnio. Vão caindo 

 as folhas amarelas... Traiçoeira,  

 a passarada, aos poucos, foi fugindo... 

  

 E quando, um dia, o vento, em desalinho, 

 levou consigo a folha derradeira, 

15 fugiu-lhe o derradeiro passarinho... 
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4.3.2 O sábio  

 

Segundo a edição de Barreiros (2012, p. 132), o soneto dispõe de seis testemunhos: um 

manuscrito no CL (f.21r), um impresso no LIP (p. 15), um impresso no LCMC1 (p. 77-78), 

um datiloscrito no DCMC2(1) (f. 46r), um datiloscrito no DCMC2(2) (f. 46r) e um impresso 

no LCMC2 (p. 57). Em nossa pesquisa não encontramos nenhum dado novo acerca de novos 

testemunhos ou variantes. Por isso apresenta-se, a seguir, o texto crítico segundo Barreiros 

(2012, p. 132) e a análise das variantes.  

 

Análise das variantes 

 

A maior parte das variantes que ocorrem entre os testemunhos estão relacionadas à 

pontuação, à acentuação e à ortografia. No entanto, o testemunho OSM apresenta mais 

diferenças comparando-o com os demais por ter sido a primeira versão do texto. O manuscrito 

apresenta no V. 8 a palavra “scisma” que foi substituída nas outras versões por “estuda”. 

Como forma de justificar essa variante podemos pensar que o autor no momento de escrita 

pensou em escrever a palavra “sciencia” que está presente no V. 12 e confundiu resultando na 

escrita da palavra “scisma”. O OSM apresenta no V. 10 a expressão “[...] encontra nova cura”, 

enquanto que no texto de base aparece “[...] encontra meio à cura”. Conjectura-se que o autor 

refletiu sobre o sentido da expressão e percebeu que não há como encontrar uma nova cura, o 

que pode ser feito é buscar meios de combater uma enfermidade e chegar à cura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

Texto crítico  

 

OSL3 

 

 O SÁBIO... 

  

 Ei-lo, estudando, o sábio, Adamantina,  

 sente-lhe arder na mente a convicção 

 de achar com que consiga, em medicina, 

5 à vida humana dar prolongação. 

  

 Descobre mais um mal. Aguça e afina 

 a inteligência para achar, então, 

 Algum remédio a combatê-lo. Inclina 

 a fronte, estuda, encontra a solução. 

  

10 Surge outro, após. A inteligência apura, 

 se esforça, luta, encontra meio à cura. 

 Eis que outro mais toda atenção lhe furta! 

  

 E o horizonte da ciência, a cada instante, 

 se lhe torna mais largo, mais distante... 

15 E a vida... a vida cada vez mais curta! 
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4.3.3 Dona Feia 

 

Segundo a edição de Barreiros (2012, p. 141), o soneto dispõe de seis testemunhos: um 

manuscrito no CL (f.40r), um impresso no LIP (p. 51), um impresso no LCMC1 (p. 9-10), um 

datiloscrito no DCMC2(1) (f. 26r), um datiloscrito no DCMC2(2) (f. 26r) e um impresso no 

LCMC2 (p. 35). Em nossa pesquisa não encontramos nenhum dado novo acerca de novos 

testemunhos ou variantes. Por isso apresenta-se, a seguir, o texto crítico segundo Barreiros 

(2012, p. 141) e a análise das variantes.  

 

Análise das variantes 

 

Os testemunhos apresentam variantes relacionadas à pontuação, à acentuação e à 

ortografia. A maior parte das variantes presentes no testemunho DFM são referentes à escrita 

de palavras como “fallar”, “illustre”, “atraz”, entre outras. Outra variante que se destaca faz 

alusão à substituição do (ponto, vírgula e exclamação) por reticências presente na versão mais 

recente do texto. Essa preferência pelas reticências reflete a própria visão do poeta que passa a 

encarar a dor e a tristeza como infinitas, reticentes.   
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Texto crítico  

 

DFL3 

 

 DONA FEIA 

  

 Eu não quero falar da vida alheia 

 Que não falo da vida de ninguém. 

 Mas a senhora, ilustre Dona Feia, 

5 no meu modo de ver, não pensa bem! 

  

 Dias atrás, disse a senhora, a alguém, 

 que me aborrece muito, que me odeia, 

 e que é capricho que a senhora tem, 

 viver a todo cascabulho alheia... 

  

10 Porque só um rapaz a se formar  

 em medicina, rico, de preparo, 

 poderá seus carinhos conquistar... 

  

 Mas bem sabe um doutor, minha senhora, 

 que uma esmeralda custa muito caro... 

15 e que por isto não se joga fora! 
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4.3.4 Volta, Ilusão! 

 

Segundo a edição de Barreiros (2012, p. 143), o soneto dispõe de sete testemunhos: um 

manuscrito no CL (f.43r), um recorte não identificado no CL (42v), um impresso no LIP (p. 

9), um impresso no LCMC1 (p. 27), um datiloscrito no DCMC2(1) (f. 50r), um datiloscrito no 

DCMC2(2) (f. 50r) e um impresso no LCMC2 (p. 61). Em nossa pesquisa não encontramos 

nenhum dado novo acerca de novos testemunhos ou variantes. Por isso apresenta-se, a seguir, 

o texto crítico segundo Barreiros (2012, p. 143) e a análise das variantes.  

 

Análise das variantes 

 

A maior parte dos testemunhos apresentam variantes apenas nos sinais de pontuação e 

na grafia de algumas palavras. No entanto, as três primeiras versões VIM, VIRñ e VIL1 

apresentam uma maior semelhança em comparação aos outros testemunhos. Por exemplo, no 

V. 13 os três primeiros testemunhos apresentam a expressão “[...] E assim, de joelhos, 

semelhando um monge,” enquanto que nas outras versões que foram escritas posteriormente, 

a expressão foi substituída por “[...] E assim, contrito, como em prece um monge,”. 

Conjectura-se que a expressão anterior talvez não contemplasse o que o poeta queria 

transmitir no momento, já quando ele traz o adjetivo “contrito” essa palavra reflete o estado 

atual em que se encontrava o escritor, uma pessoa arrependida, que sente remorsos ou 

arrependimentos por algo que cometeu.  
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Texto crítico  

 

VIL3 

 

 VOLTA, ILUSÃO! 

  

 Ilusão! Ilusão! Por que fugiste 

 tão cedo, me deixando aqui sozinho?! 

 Minha vida, Ilusão, é muito triste! 

5 Não a deixes ficar sem teu carinho! 

  

 Volta, Ilusão! Aqui, neste cantinho, 

 tão distante do mundo, em que me viste, 

 minha choupana, as flores, o caminho, 

 tudo, Ilusão, chorou quando partiste! 

  

10 Volta, trazendo os sóis que me levaste! 

 Da minha vida traze luz à umbela 

 que vive escura desde que a deixaste! 

  

 E assim, contrito como em prece um monge, 

 Suplico: Volta! Mas... debalde! que ela 

15 me vai ficando cada vez mais longe! 
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4.3.5 Depois... 

 

O poema dispõe de dez testemunhos: um impresso no LAE (p. 10), um impresso no 

JOL (p. 2), um impresso no LCMC1 (p. 73-74), um impresso no LA1981 (p. 60), um 

datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 54r), um datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 54r), um datiloscrito no 

DA (EC1.31.CV1.21.003), um impresso no CMC2 (p. 65), um manuscrito no MA 

(EH1.807.CL.04.001) e um manuscrito no CCMC3 (f. 26r). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

DPL1 

 

MOTTA, Eulálio. Alma enferma. Salvador: Imprensa Vitória, 1933, p. 10. 

 

 12 linhas. À linha 1, consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 12 os versos. 

 

DPJ 

 

 Impresso em tinta preta. O poema é composto por 17 linhas, à linha 1 consta o título 

em caixa alta, à L. 2: pontilhados, da linha 3 a 16 os versos e na linha 17 consta o nome do 

autor. O papel se encontra amarelado pela ação do tempo e na parte superior à direita está 

danificado, mas nada que altere a leitura do texto.  

 

DPL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

73-74. 

 

 Página 73: 5 linhas, L. 1. título, L. 2 a 5 versos. Página 74: 7 linhas com versos. 

 

DP81 
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MOTTA, Eulálio de Miranda. Conversão. In: POETAS DA BAHIA E MINAS: 

ANTOLOGIA. Rio de Janeiro: Benedictis, Editores, 1981, p. 60. 

21 linhas. À linha 1, consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 21 os versos. 

 

DPD1 

 

 12 linhas, título em caixa alta na L. 1. No ângulo superior, à direita, consta em tinta 

azul o número “97”. 

 

DPD2 

 

 12 linhas, título em caixa alta na L. 1. Da linha 2 a 12 os versos. 

 

DPD3 

 

 Datiloscrito em tinta azul. 12 linhas, título em caixa alta na L. 1. Da linha 2 a 12 os 

versos. 

 

DPL3 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 65. 

 

 12 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 12 os versos. 

 

DPM1 

 

 Manuscrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa as 23 primeiras linhas das 24 que 

compõem a folha. O título encontra-se na margem superior da folha. A linha 1 encontra-se 

pontilhada. 

 

DPM2 
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 Manuscrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa as 17 primeiras linhas das 18 que 

compõem a folha. O título encontra-se na margem superior da folha. No ângulo superior, à 

direita, consta em tinta vermelha o número “47”.  

 

Análise das variantes 

 

Os testemunhos apresentam variantes referentes à ortografia, à acentuação e 

principalmente à substituição dos sinais de pontuação (vírgula, ponto e exclamação) por 

reticências. O próprio título já vem acompanhado do sinal de reticências, com exceção do 

testemunho DP81. A versão mais recente do texto é mais reticente que as versões anteriores, 

um aspecto que ratifica o estilo do escritor. 
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Texto crítico com o aparato 

 

DPM2  

 

 DEPOIS... DPL1 Depois... DP81 DEPOIS (s.r.) 

   

 E eu tinha vinte anos...  

 E escrevia versos sentimentais... DPL1 DPL sentimentaes, DPM2 sintementais 

 redondilhas românticas... DPL1 DPL romanticas... DPM1 DPM2 romanticas (s.r.) 

5 Que tempo feliz aquele tempo! DPJ feliz, DPD1 DPD2 aquêlo DPD3 aquêle 

 Todavia... DPL1 DPJ DPL2 DP81 DPD1 DPD2 DPD3 DPL3 DPM1 Todavia, 

 não o achava feliz DPL2 feliz, 

 quando o vivia... DP81 DPM1 vivia. 

 É sempre assim a vida! DPL1 DPJ vida... DPL2 à vida! DP81 DPM1 vida.   

10 É sempre assim... A felicidade DP81 DPM1 assim. DPL1 DPJ Felicidade  

 Vem até nós... vive conosco depois... DPL1 DPL2 vem até nós, vive conosco... e depois, DPJ conosco, 

 Somente depois é que sabemos DPL2 sòmente DPL1 DPL DPL2 DP81 DPD1 DPD2 DPD3 DPL3 DPM1 

depois,  

 que ela veio, que viveu conosco... DPD1 DPD2 DPD3 vivem DP81 DPM1 conosco!  

 Depois... DPJ DP81 DPM1 Depois! DPD3 Depois (s.r.) 

15 Somente depois... quando a fitamos DPL2 sòmente DPL1 DPJ DPL2 DP81 DPD1 DPD2 DPD3 DPL3 DPM1 

depois! 

 com os olhos de neve da saudade!  
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4.3.6 Inverno 

 

O poema dispõe de cinco testemunhos: um impresso no LAE (p. 31-32), um impresso 

no LCMC1 (p. 43-44), um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 51r), um datiloscrito no DCMC2 (2) 

(f. 51r) e um impresso no LCMC2 (p. 62). 

  

Descrição física dos testemunhos 

 

IVL1 

 

MOTTA, Eulálio. Alma enferma. Salvador: Imprensa Vitória, 1933, p. 31-32. 

 

 Página 31: 15 linhas, L. 1. título, L. 2. “Para Bernardo Seibel”, da L. 3 a 15 versos. 

Página 32: 8 linhas com versos. 

 

IVL2 

 

 Página 43: 14 linhas, L. 1. título, L. 2 a 14 versos. Página 44: 7 linhas com versos. 

 

IVD1 

 

 21 linhas, título em caixa alta na L. 1. No ângulo superior à direita, consta em tinta 

azul o número “91”. 

 

IVD2 

 

 21 linhas, título em caixa alta na L. 1. Da linha 2 a 21 os versos.  

 

IVL3 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 62. 

 20 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 20 os versos. 
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Análise das variantes 

 

O texto apresenta variantes relacionadas à ortografia, à acentuação e à pontuação. No V. 

4 do primeiro testemunho IVL1, encontramos a expressão “[...] Lá no sertão:”, enquanto que 

nas versões posteriores aparece a expressão “[...] Pelos sertões”.  Inicialmente, o poeta buscou 

retratar o cotidiano do sertão que fez parte da sua vida, da sua infância e no momento de 

reescrita generalizou trazendo a tona o cotidiano dos sertões.  
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Texto crítico com o aparato 

 

IVL3 

 INVERNO IVL1 Inverno 

  IVL1 Para Bernardo Seibel 

   

 Inverno. Eis o inverno.  

 Sol escondido, céu todo escuro, IVL1 escondido. ceo  

 chuva miúda fazendo frio.  IVL1 IVL2 IVD1 IVD2 IVL3 miuda 

   

5 Pelos sertões; IVL1 Lá no sertão: IVL2 sertões:  

 currais com lama; IVL1 curraes  

 poças e lamas pelas estradas; IVL1 IVL2 pôças IVL1 lama  

 e os atoleiros atolando; IVL1 IVL2 atoleiros,  

 mato orvalhado pelos caminhos;  

10 e as ladeiras escorregando.  

   

 Pelas casinhas da gente pobre: IVL1 pobre, 

 velhos sem palas, velhas sem chales,  

 crianças nuas, IVL1 creanças núas,  

 tudo tremendo dentro do frio...  

   

15 Noite: no quarto escuro, do homem pobre, IVL1 escuro (s.v.)  

 uma voz tremendo:  

 que tempo friiiio... IVL1 ─ Que tempo friiio... IVL2 ‘que tempo friiio...’  

   

 Dentro do quarto, todo conforto,  IVL2 confôrto, 

 do homem rico, uma voz dizendo:  

20 ─ Que tempo bom para se dormir!  
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4.3.7 Meu poema de estudante pobre... 

 

O poema dispõe de nove testemunhos: um impresso no LAE (p. 9), um impresso no 

LCMC1 (p. 75), um impresso no LA1981 (p. 68), um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 55r), um 

datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 55r), dois datiloscritos no DA (EC1.41.CV1.22.002), um 

impresso no LCMC2 (p. 66) e um manuscrito no CCMC3 (f. 26v). 

  

Descrição física dos testemunhos 

 

MPL1 

 

MOTTA, Eulálio. Alma enferma. Salvador: Imprensa Vitória, 1933, p. 9. 

 

 10 linhas. À linha 1 consta o título, das linhas 2 a 10 os versos. À margem superior, no 

centro da página consta um carimbo: “Deocleciano Meireles – MUNDO NOVO”.  

 

MPL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d´O Serrinhense, 1948, p. 

75. 

 

 10 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 10 os versos. 

 

MP81 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Conversão. In: POETAS DA BAHIA E MINAS: 

ANTOLOGIA. Rio de Janeiro: Benedictis, Editores, 1981, p. 68. 

 

 13 linhas. À linha 1, consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 13 os versos. 

 

MPD1 

 

13 linhas, título na L. 1. No ângulo superior à direita, consta em tinta azul o número “99”. 
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MPD2 

 

 13 linhas, título em caixa alta na L. 1. À linha 8 consta uma intervenção do autor, ele 

acende a letra “v” da palavra “livros” à tinta azul.  

 

MPD3 

 

  13 linhas, título em caixa alta na L. 1. O texto apresenta burilações à caneta de tinta 

azul, demonstrando que o escritor acendeu algumas palavras que estavam apagadas.  

 

MPD4 

 

 13 linhas, título em caixa alta na L. 1. Da linha 2 a 13 os versos. 

 

MPL3 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 62. 

 12 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 12 os versos. 

 

MPM 

 

 Manuscrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa as 14 primeiras linhas das 17 que 

compõem o papel. O título encontra-se na margem superior da folha. No ângulo superior à 

esquerda, consta em tinta vermelha o número “48”. Há uma emenda no V. 9. O autor trocou o 

tempo verbal de “ficando” para “ficarei”. 

 

Análise das variantes 

 

O texto apresenta variantes relacionadas à pontuação, à ortografia e principalmente à 

acentuação como as palavras “sáio”, “dêsca” e “adormêça” presentes no testemunho MPL1 e 

o vocábulo “fêche” no testemunho MPL2. Há uma emenda no V. 11 do datiloscrito MPD3, o 

poeta acrescentou na margem superior do verso a expressão “[...] me trazendo o sono...”. 
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Texto crítico com o aparato 

 

MPM 

 

 MEU POEMA DE ESTUDANTE POBRE... MPL1 MP81 MPD3 POBRE (s.r.) 

   

 Hoje é domingo  

 e eu vou ficar em casa... MPL2 MP81 MPD3 casa. 

 Não saio hoje à rua... MPL1 MPL2 sáio MPL1 MPM á MPL2 rua. 

5 sem dinheiro, MPL1 MPL2 MP81 MPD3 Sem 

 é bem melhor ficar  

 em casa o dia inteiro...  

   

 Tenho um pouco de livros  

 e cigarros... MPL1 cigarros. 

10 Ficarei lendo... Ficarei fumando MPL1 lendo, MPL1 MPL2 MP81 MPD3 ficarei MPL2 MPD1 MPD2 

MPD4 MPL3 fumando... 

 até que a noite desça  MPL1 dêça MPL2 dêsça, MP81 desça... MPD3 desca... 

 me trazendo o sono MPL2 sono, MP81 sono... MPD3 [↑me trazendo sono...] MPD4 MPL3 

trazendo sono 

 e eu feche os olhos tristes  

 e adormeça... MPL1 adormêça... MPL2 fêche MPD1 MPD2 triste 
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4.3.8 Saudade... (1)10 

 

O poema dispõe de seis testemunhos: um manuscrito no CFSJ (f. 1v), um impresso no 

LCMC1 (p. 71), um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 31r), um datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 

31r), um impresso no LCMC2 (p. 40) e um manuscrito no CMCT (f. 2v). 

  

Descrição física dos testemunhos 

 

SDM1 

 

 Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 10 primeiras linhas das 12 que 

compõem a folha. O título encontra-se centralizado na linha 1, o papel está amarelado pela 

ação do tempo. À linha 10 consta “Setembro, 944”. 

 

SDL1 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

71. 

 

 9 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 9 os versos. 

 

SDD1 

 

 9 linhas, título em caixa alta na L. 1. No ângulo superior à direita, consta em tinta azul 

o número “53”. 

 

SDD2 

 

 9 linhas, título em caixa alta na L. 1. Da linha 2 a 9 os versos. 

 

 

 

                                                             
10 Intervenção do editor para diferenciar textos com o mesmo título. 
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SDL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 62. 

 

 9 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 9 os versos. 

 

SDM2 

 

 Manuscrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa as 11 primeiras linhas das 15 que 

compõem a folha. O título encontra-se centralizado, em caixa alta e sublinhado com tinta 

vermelha. Na linha 1, consta o número da primeira estrofe “11” em tinta vermelha. No ângulo 

superior à direita consta um “V” em tinta vermelha, uma marca que o escritor utilizou para 

sinalizar que o texto foi revisado. À linha 6 consta o número “12” indicando a segunda estrofe 

também em tinta vermelha. 

 

Análise das variantes 

 

A primeira versão SDM1 apresenta a expressão “[...] Aproximou-me. E são tantas”, 

enquanto que as versões posteriores apresentam “[...] Depois! Depois foram tantas”. O que 

mais diferencia uma expressão da outra é o tempo verbal do verbo “ser”. Por tratar-se de um 

poema que supõe-se que seja autobiográfico, pode-se conjecturar que quando o poeta 

escreveu o texto pela primeira vez, ele ainda tinha alguma esperança de sua suposta amada 

voltar para ele, todavia, os anos se passaram e essa “relação” foi desgastando a própria 

imaginação do poeta que não conseguia mais ver a possibilidade de ser amado, em 

decorrência dessa mudança de percepção, ele não via mais lógica em continuar escrevendo 

versos no presente, mas sim no pretérito perfeito do indicativo “foram”. 
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Texto crítico com o aparato 

 

SDM2 

 

 SAUDADE SDM1 Saudade... SDL1 SDD1 SDD2 SDL2 SAUDADE... 

   

 Vi-te com tanta beleza SDL1 SDD1 SDD2 belesa  

 na minha imaginação!  

 meiga, tímida... bondosa...  SDL1 SDD1 SDD2 SDL2 Meiga... SDM1 timida, bondosa,  

5 sentimental... coração... SDM1 sentimental, SDM2 semtimental... 

   

 Depois! Depois foram tantas SDM1 Aproximou-me. E são tantas SDL1 SDD1 SDD2 SDL2 Depois...  

 as diferenças que eu vi, SDL1 SDD1 SDD2 SDL2 vi... 

 que agora, quando te vejo,  

 sinto saudade de ti!  

  SDM1 Setembro, 944. 
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4.3.9 Aniversário... 

 

Segundo a edição de Barreiros (2012, p. 153), o soneto dispõe de dez testemunhos: um 

manuscrito no CFSJ (f.107r.), um impresso no LCMC1 (f.95-96), um impresso no FAPO 

(920.CL.02.005), um impresso no LA1981 (p. 63), um datiloscrito no DCMC2 (1) (f.46r), um 

datiloscrito no DCMC2 (2) (f.46r), um impresso no LCMC2 (p.56), um impresso no LPC 

(p.130) e dois manuscritos no CCMC3 (f.18r) e (f.21r). Em nossa pesquisa não encontramos 

nenhum dado novo acerca de novos testemunhos ou variantes. Por isso apresenta-se, a seguir, 

o texto crítico segundo Barreiros (2012, p. 153) e a análise das variantes.   

 

Análise das variantes 

 

Todos os testemunhos com exceção de ANM2 apresentam no penúltimo verso a 

expressão: “[...] festejar, sem remorsos do pecado”, já no ANM2, o poeta substituiu a palavra 

“remorsos” pelo vocábulo “reformas”, mudança ocasionada supostamente por um equívoco, 

pois quando ele reescreve a versão mais recente, volta a aparecer a palavra “remorsos”. No 

último verso o poeta escreveu que deseja festejar a vida “[...] com a alma mais leve e o 

coração mais puro!”; no testemunho ANM1 há uma pequena observação na margem inferior 

do papel, redigido pelo próprio autor, o qual retrata que esse coração mais puro seria 

justamente “[...] o coração mais limpo de preconceito e odio!”, supõe-se que essa frase tenha 

sido um rascunho do último verso do poema.  
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Texto crítico  

 

ANM3 

 

 ANIVERSÁRIO... 

  

 Mais um ano de idade completei... 

 Olho, com mágoa, a estrada percorrida... 

 Bem que não fiz e mal que pratiquei... 

5 Tantos anos de vida mal vivida... 

  

 É preciso parar esta descida! 

 E esquecido dos males que causei, 

 reformar-me e viver, de fronte erguida,  

 a alegria dos bens que ainda farei! 

  

10 Novos rumos agora hei de seguir! 

 Que se me torne a lama do passado 

 adubo para as flores do porvir! 

  

 E esta data eu consiga, no futuro,  

15 festejar, sem remorsos do pecado, 

 com a alma mais leve e o coração mais puro! 
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4.3.10 Sou 

 

O texto possui dois testemunhos: um manuscrito no CSCI (f. 12v-13v) e um impresso 

no LCMC1 (p. 89 a 91). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

SM 

 

 Manuscrito a lápis, no fólio 12v: a mancha escrita ocupa as 19 linhas das 22 que 

compõem o papel. À linha 1 encontra-se o título, há uma rasura  e uma emenda na linha 15. 

Fólio 13v: à linha 1 consta a palavra “continuação” entre parênteses, na linha 20 o vocábulo 

“pensamento” está sublinhado, e na linha 28 consta o mês e o ano em que o texto foi escrito 

“Julho, 1947”. 

 

SL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

89-90. 

 

 Página 89: 11 linhas, L. 1. título, L. 2 “Para PLÍNIO SALGADO” da linha 3 a 11 os 

versos. Página 90: 5 linhas com versos. Página 91: 6 linhas com versos. 

 

Análise das variantes 

 

Apesar de encontrar apenas dois testemunhos do texto, percebe-se uma grande 

quantidade de variantes ao comparar as duas versões. No primeiro momento de escrita, o 

poeta se permite a escrever tudo que vem à mente, já na fase de reescrita, ele sintetiza o texto 

retirando os excessos e busca trazer a essência do poema. Vários versos que estão no 

manuscrito não fazem parte da versão impressa. Por exemplo, o V. 4 do SM apresenta a 

expressão “[...] Sou soma de elementos que viviam dispersos.”, enquanto que o SL apresenta 

“[...] Sou soma.”. Os Vs 9 e 10 expressam o seguinte: “[...] Interrompeu-se, agora a dispersão 

/ Os elementos se somaram em mim.”, já no SL o autor conseguiu unir os dois versos em um 
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só: “[...] Interrompeu-se, em mim, a dispersão”. Vale ressaltar o modo como o escritor 

finaliza as duas versões do poema. No SM o poeta demonstra um conformismo com a 

chegada do seu fim: “[...] No dia do fim responderei: Presente! / E transpirarei o fim.”, no SL 

ele também prevê a chegada do fim por ser uma fatalidade, em contrapartida, reflete uma 

esperança ao retratar que: “[...] quando chegar o fim, / encontrarei o Princípio / E viverei no 

Princípio.”.    
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Texto crítico com o aparato 

 

SL 

 

 SOU SM Sou 

   

  SL Para PLÍNIO SALGADO 

   

 Sou carbono. Sou hidrogênio. SM hidrogenio. 

 Sou fósforo, azoto, oxigênio. SM fosforo. azoto. oxigenio. 

 Sou sódio. Sou potássio. Sou soma. SM Sou cálcio, sou sódio, sou potassio. 

5 Vivi nos vivos. SM Sou soma de elementos que viviam dispersos. SL Viví 

 Fui pedra e fui planta. SM Sou síntese. 

 Fui asa e fui lama. SM Fui sangue e fui carne de sentros corpos. 

  SM Fui caule. Fui pedra. 

  SM Fui aza. e fui lama. 

  SM Fui flôr e fui espinho. 

 Fui lábios que beijaram com amor. SM Fui pó que pisaram nos caminhos. SL amôr. 

 Fui pó que pisaram nos caminhos. SM Fui labios que beijaram com amor. 

   

  SM Vivi dispersos nos inanimados. 

  SM Vivi nos vivos. 

   

10 Interrompeu-se, em mim, a dispersão. SM Interrompeu-se, [↑agora] a dispersão. 

 Sou soma. Sou síntese. Sou EU. SM Os elementos se somaram em mim. 

  SM Sou soma. Sou síntese. Sou Eu. 

 Mas voltarei ao pó que pisam nos caminhos. SM E hei de voltar 

 De novo serei asa.  

 De novo serei lama.  

   

  SM E este pensamento que os elementos vestiram?! 

  SM Esta angustia que geme?! 

  SM Esta alegria que canta?! 
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15 Nasci no dia do Fiat. SL Nascí 

 Antes do Fiat vivi no Pensamento. SL viví 

 Quando um dia voltar a dispersão, SM Os elementos se pintaram e me vestiram. 

 quando chegar o fim, SM No dia do fim responderei: Presente! 

 encontrarei o Princípio. SM E transpirarei o fim. 

20 E viverei no Princípio.  

  SM Julho, 1947. 
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4.3.11 Ausência 

 

O texto possui cinco testemunhos: um impresso no LCMC1 (p. 55-56), um datiloscrito 

no DCMC2 (1) (f. 34r), um datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 34r), um impresso no LCMC2 (p. 

43) e um manuscrito no CCMC3 (f. 19r). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

ASL1  

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948. p. 

55-56. 

 

Página 55: 9 linhas, L. 1. título, L. 2 a 9 versos. Página 56: 8 linhas com versos. 

 

ASD1 

 

13 linhas, título em caixa alta na L. 1. No ângulo superior à direita, consta em tinta azul 

o número “59”. 

 

ASD2 

 

13 linhas, título em caixa alta na L. 1. Da linha 2 a 13 os versos. 

 

ASL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]:[s.n.],[1983], p. 43. 

 

13 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 13 os versos.  

 

ASM 
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Manuscrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa as 19 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, aparece o número “28” e uma emenda em 

tinta azul feita pelo próprio autor, em que substitui o número por “32”. No V. 13, a palavra 

“veras” foi substituída por “mim”. No V. 16, há uma rasura na expressão “não perguntará”. À 

linha 19 consta a data em que o texto foi escrito “21-8-86”. 

 

Análise das variantes 

 

As variantes desse texto compreendem o léxico, a pontuação, a sintaxe e a acentuação. 

O testemunho ASL1 é o que mais se distancia das outras versões. Após a segunda estrofe do 

texto de base, o ASL1 apresenta uma estrofe inédita com quatro versos. O poeta burilou o 

texto buscando formas mais expressivas para o poema, nota-se que foi no manuscrito que o 

escritor deteve maior atenção, no V. 15 houve rasura da palavra “veras” e acréscimo da 

palavra “mim” e no V. 16 a palavra “não” também foi rasurada.  
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Texto crítico com o aparato 

 

ASM 

 

 AUSÊNCIA ASL1 AUSENTE... ASD1 ASD2 ASL2 AUSENCIA... 

   

 Está sem graça, a noite... ASL1 ASD1 ASD2 ASL2 noite. 

 O fúting11 está frio... ASL1 ASD1 ASD2 ASL2 fútingue 

 Porque falta você... ASL1 você! 

5 Porque você partiu... ASL1 ASD1 ASD2 ASL2 partiu! 

 Sonolenta a cidade... ASL1 ASD1 ASD2 ASL2 Sonolenta, 

 Porque...  

 em lugar de você...  

 a saudade... ASL1 ASD1 ASD2 ASL2 saudade! 

   

10 Não se trata de amor... ASL1 amôr.  

 Não o tenho na vida... ASL2 vida (s.r.) 

 Mas me falta você... ASL1 ASD1 ASD2 Mas você me faz falta! ASL2 mas 

 Sofro a sua partida... ASL1 Sôfro ASL1 ASD1 ASD2 ASL2 partida! 

   

  ASL1 Porque voçê, afinal, 

  ASL1 tem o dom raro e feliz... 

  ASL1 de entender palavras que não se falam... 

  ASL1 um sentimento que não se diz... 

   

 Ela esqueceu de mim! ASM {veras} [↑mim]  

15 E de tal forma esqueceu,  

 que se ouvir falar meu nome  

                                                             
11 Traduzido livremente como “ir a pé”, o footing dominou os domingos da juventude, em particular das 

pequenas cidades, por muitos anos. Praticado principalmente nas praças centrais, o footing pode ser interpretado 

como um ritual de paquera, quando moças e rapazes, em suas melhores roupas, se encontravam, trocavam 

olhares e, se evoluísse, levava as primeiras conversas. Pela descrição dos mais antigos moradores, durante o 

footing, as moças circulavam pela praça em grupos, às vezes de braços dados, enquanto os rapazes margeavam 

os caminhos, observando o vai e vem de suas possíveis pretendentes (Fundação Pró-Memória de São Carlos, 

2016).   
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 perguntará quem sou eu! ASM {não} perguntará 

  ASM 21-8-86 
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4.3.12 Balada do Canto 

 

O poema dispõe de um único testemunho impresso no LCMC1 (p. 33-34). 

 

Descrição física do testemunho 

 

BCL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

33-34. 

 

 Impresso em tinta preta, com 14 linhas. O papel se encontra em bom estado de 

conservação. Na parte inferior no ângulo central consta o número da página. O título está 

centralizado na altura da página, em caixa alta. 
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Texto crítico com o aparato 

 

BCL 

 

 BALADA DO CANTO  

   

 A cigarra canta tanto!  

 Não se cansa de cantar...  

 Mas, quem sabe o que ela sente?  

5 Talvez cante, simplesmente  

 Porque não pode chorar!  

   

 Eu vivo como a cigarra  

 Que vive sempre a cantar,  

 Simplesmente, unicamente,  

10 Porque não pode chorar!  

   

 E como eu, como a cigarra,  

 Muita gente anda a cantar,  

 Simplesmente, unicamente,  

 Porque não pode chorar!  
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4.3.13 Batingas...  

 

O poema dispõe de cinco testemunhos: um impresso no LCMC1 (p. 79 a 84), um 

datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 56r-57r), um datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 56r-57r), um 

impresso no LCMC2 (p. 67-68) e um manuscrito no CCMC3 (f. 27r-27v). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

BTL1 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

79 a 84. 

 

 Impresso em tinta preta. Página 79: 11 linhas, na linha 1 consta o título centralizado na 

altura da página em caixa alta; página 80: 8 linhas com versos; página 81: 8 linhas com 

versos; página 82: 6 linhas com versos; página 83: 4 linhas com versos e página 84: 4 linhas 

com versos. 

 

BTD1  

 

 Fólio 56r: o título encontra-se centralizado na parte superior do papel, em caixa alta, 

grafado por dois traços paralelos. 25 linhas. No ângulo superior à direita, consta em tinta azul 

o número “101”. Há uma emenda no V. 6, o escritor acrescenta a letra “s” e um ponto de 

interrogação em tinta azul na palavra “batingas”. Fólio 57r: na parte superior consta a palavra 

“continuação” centralizada e ao lado o número o número do fólio “2”. No ângulo superior à 

direita também consta em tinta azul o número “104”. 16 linhas. 

 

BTD2  

 

 Fólio 56r: o título encontra-se centralizado na parte superior da folha, em caixa alta, 

grafado por dois traços paralelos. 25 linhas. Há uma emenda no V. 6, o escritor acrescenta a 

letra “s” e um ponto de interrogação em tinta azul na palavra “batingas”. Fólio 57r: 16 linhas 

com versos. 
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BTL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 58. 

 Página 67: 23 linhas. À linha 1, consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 23 os 

versos. Página 68: 18 linhas com versos. 

 

BTM 

 

Manuscrito em tinta azul. Fólio 27r: a mancha escrita ocupa as 26 linhas do papel, sem 

recuo na margem esquerda. O título encontra-se na margem superior. Na extremidade direita 

superior consta a numeração do papel, em tinta vermelha, com emenda em tinta azul. Fólio 

27v: a mancha escrita ocupa 18 linhas das 23 linhas que compõem o papel. No ângulo 

superior à esquerda consta o número “50” em tinta vermelha. Na linha 18 há uma rasura na 

palavra “tenham”. 

 

Análise das variantes 

 

Todos os testemunhos apresentam variantes referentes à acentuação e à ortografia. O 

testemunho BTL1 por ter sido a primeira versão, expressa uma diferença maior referente à 

acentuação, comparado aos outros testemunhos. Por exemplo, no V. 17 temos a palavra 

“mâta”, V. 19: “saír”, V. 22: lôbishomens, V. 30: bôca, enquanto que nas outras versões tais 

palavras foram acentuadas de acordo com as normas ortográficas atuais do português 

brasileiro. No V. 27 de todas as versões, exceto no texto de base, consta a expressão “um 

caminho diferente”, já no testemunho mais recente BTM a palavra “rumo” foi substituída pela 

palavra “caminho”. Talvez o vocábulo “caminho” simbolize melhor o que o autor queria 

transmitir naquele momento. A palavra “rumo” indica uma direção com destino certo, 

enquanto que a palavra “caminho” significa uma passagem que serve de ligação entre dois ou 

mais lugares, nesse caso, o destino não é tão certo, pode haver desvios no decorrer do 

caminho. E são justamente esses “desvios”, essas “canções”, que Eulálio Motta refletiu 

através do eu lírico em seus versos. 
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Texto crítico com o aparato 

 

BTM 

 

 BATINGAS...  

   

 Foi no meu tempo de menino... Um dia... BTL1 dia, BTD1 BTD2 BTL2 dia (s.r.)  

 afundamos na mata da fazenda...  

 Era verde e bonita... colorida e sonora BTL1 BTD1 BTD2 BTL2 bonita, colorida e sonora. 

5 com paus d’arcos floridos... BTL1 paus-darco BTD1 BTD2 BTL2 paus d’arco 

 com zabelês cantando...  

 ─ Vamos chupar batingas?  

 ─ Vamos!  

 E lá fomos os quatro... BTL1 BTD1 BTD2 BTL2 quatro (s.r.) 

10 afundando na mata,  

 chupando batinga... BTL1 BTD1 BTD2 BTL2 batingas... 

 E levantamos zabelês dos ninhos... BTL2 zabeles 

 e atiramos pedras nos saguin... BTL1 BTD1 BTD2 BTL2 saguins... 

 E o tempo correu sem se sentir! BTL1 BTD1 BTD2 BTL2 sentir. 

15 Estava se apagando a luz do dia... BTL1 BTD1 BTD2 BTL2 dia. 

 A mata escurecia  BTL1 BTD1 BTD2 BTL2 escurecia. 

 debaixo das árvores da mata! BTM arvores BTL1 mâta. BTD1 BTD2 BTL2 mata. 

 A noite estava escondida  

 e começava a sair... BTL1 saír. BTD1 BTD2 começava sair. BTL2 sair. 

20 ─ Vamos embora! Está ficando escuro!  

 ─ É hora das caiporas!  

 ─ É hora das caiporas! BTL1 ─ É hora dos lôbishomens! BTD1 BTD2 ─ É hora dos 

lobishomens! BTL2 ─ É hora dos lobihomens! 

 ─ ? !  

 E ninguém acertava BTM ninguem 

25 o caminho de casa!  

 cada qual indicava  

 um caminho diferente! BTL1 BTD1 BTD2 BTL2 um rumo diferente! 
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 ─ Estamos perdidos!  

 ─ Estamos perdidos!  

   

30 E botamos a boca no mundo! BTL1 bôca 

 A gritar! A gritar! A gritar!  

 Os ouvidos paternos escutaram... BTL1 BTD1 BTD2 BTL2 escutaram. 

 os cuidados paternos socorreram... BTL1 BTD1 BTD2 BTL2 socorreram. 

 Agora não somos quatro... BTL1 BTD1 BTD2 BTL2 quatro. 

35 Agora somos milhões!  

 Estamos perdidos!  

 Estamos gritando!  

 É hora das caiporas!  

 É hora dos lobisomens!  BTL1 lôbishomens! BTD1 BTD2 BTL2 lobishomens! BTM lobeshomen! 

   

  BTL1 BTD1 BTD2 BTL2 Estamos perdidos! 

  BTL1 BTD1 BTD2 BTL2 Estamos gritando! 

   

40 Tenham pena de nós!  

 Tenham pena de nós!  
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4.3.14 Beijos 

 

O poema dispõe de cinco testemunhos: um impresso no LCMC1 (p. 11-12), um 

datiloscrito no DCMC2(1) (f. 31r), um datiloscrito no DCMC2(2) (f. 31r), um impresso no 

LCMC2 (p. 41) e um manuscrito no CMCT (f. 2r). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

BJL1 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

11-12. 

 

 Impresso em tinta preta. Página 11: 9 linhas, na linha 1 consta o título centralizado na 

altura da página em caixa alta; página 12: 8 linhas com versos; página 81: 8 linhas com 

versos. 

 

BJD1 

 

 O título encontra-se centralizado na parte superior da folha, em caixa alta, grafado por 

dois traços paralelos. 13 linhas. No ângulo superior à direita, consta a numeração do fólio 

“52” rasurado em tinta azul e substituído pelo autor pelo número “55”. 

 

BJD2 

 

 O título encontra-se centralizado na parte superior da folha, em caixa alta, grafado por 

dois traços paralelos. 13 linhas. 

 

BJL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]:[s.n.],[1983], p. 41. 

 

13 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 13 os versos.  
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BJM 

 

 Manuscrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa as 21 linhas das 23 que compõem o 

papel. O título encontra-se centralizado na margem superior. Na extremidade direita superior, 

consta a numeração do papel, em tinta vermelha, e ao lado de cada estrofe há uma numeração 

em tinta vermelha, trata-se de um estilo utilizado pelo autor para demarcar a quantidade de 

quadras. 

 

Análise das variantes 

 

O texto apresenta variantes relacionadas à pontuação, à acentuação e à supressão e 

acréscimo de estrofe. A primeira versão BJL1 apresenta quatro estrofes, já nas versões BJD1 

BJD2 BJL2 o autor retirou a última estrofe e anos depois quando reescreveu a versão mais 

recente, acrescentou novamente a quarta estrofe. O testemunho BJL1 apresenta no V. 11 a 

expressão “[...] eu que te pedi um beijo”, enquanto que nas outras versões o poeta substituiu o 

verbo “pedi” por “suplico”, mudança lexical que enfatizou a subserviência do eu lírico para 

com a sua amada.  
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Texto crítico com o aparato 

 

BJM 

 

 BEIJOS BJL1 BJD1 BJD2 BJL2 BEIJOS... 

   

 Pedi-te um beijo. Negaste.   

 o beijo, ─ estive pensando ─ BJL1 BJD1 BJD2 BJL2 (estive pensando...), 

 não se consegue pedindo,  

5 só se consegue beijando...  

   

 Pedi-te um beijo... Que tolo! BJL1 beijo. BJD1 BJD2 BJL2 beijo, BJL1 BJD1 BJD2 BJL2 BJM tôlo! 

 Perdoa-me este pecado BJL1 BJD1 BJD2 BJL2 Perdôa-me êste 

 de ter-te pedido aquilo  

 que eu te devia ter dado! BJL1 BJD1 BJD2 BJL2 dado... 

   

10 Não se pede o que se tem... BJL1 BJD1 BJD2 BJL2 tem. 

 Entretanto, ─ é singular! ─  BJL1 BJD1 BJD2 BJL2 (é singular!) 

 eu que te suplico um beijo, BJL1 pedi BJL1 BJD1 BJD2 BJL2 beijo... 

 tenho beijos pra te dar...  

   

 Dizem que é beijo na boca BJL1 bôca 

15 sinal de amor, Todavia,  BJL1 amor. Todavia... 

 considerando os micróbios, BJL1 micróbios... BJM microbios, 

 é sinal de porcaria!  
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4.3.15 Bucólica... 

 

O poema dispõe de um único testemunho impresso no LCMC1 (p. 45). 

 

Descrição física do testemunho 

 

BCL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

45. 

 

 Impresso em tinta preta, com 13 linhas. Na parte inferior no ângulo central consta o 

número da página. À linha 1: título centralizado na altura da página, em caixa alta. À linha 2: 

“Para o fazendeiro amigo, José Amorim, no dia de seu aniversário.” Da linha 3 à 13, os 

versos.  
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Texto crítico com o aparato 

 

BCL 

 

 BUCÓLICA...  

   

 Para o Fazendeiro amigo, José Amorim, no dia 

de seu aniversário. 

 

   

 Não preciso de rádio. Em meu quintal,  

 nos galhos do umbuseiro,  

5 há canários, cardiais, e outros passarinhos  

 cantando o dia inteiro...  

   

 Não quero rádio que não fico em casa.  

 Monto a cavalo, saio com o vaqueiro, BCL sáio 

 olho pastagens,  

10 vejo roçagens,  

 visito aguadas,  

 pego bezerros,  

 nesta labuta de fazendeiro...  
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4.3.16 Cantigas 

 

O conjunto de quadras dispõe de cinco testemunhos: um impresso no LCMC1 (p. 59 a 

62), um impresso no LA1981 (p. 66), um datiloscrito no DCMC2(1) (f. 36r), um datiloscrito 

no DCMC2(2) (f. 36r) e um impresso no LCMC2 (p. 47). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

CTL1 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

59 a 62. 

 

 Impresso em tinta preta. Página 59: 13 linhas, na linha 1 consta o título centralizado na 

altura da página em caixa alta; página 60: 12 linhas com versos; página 61: 8 linhas com 

versos; página 62: 8 linhas com versos. 

 

CT81 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Conversão. In: POETAS DA BAHIA E MINAS: 

ANTOLOGIA. Rio de Janeiro: Benedictis, Editores, 1981, p. 66. 

 

 25 linhas, título em caixa alta na L. 1. Da linha 2 a 25 os versos. 

 

CTD1 

 

 O título encontra-se centralizado na parte superior da folha, em caixa alta, grafado por 

dois traços paralelos. 17 linhas. No ângulo superior à direita, consta a numeração do fólio 

“67” em tinta azul. 

 

CTD2 
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 O título encontra-se centralizado na parte superior da folha, em caixa alta, grafado por 

dois traços paralelos. 17 linhas.  

 

CTL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]:[s.n.],[1983], p. 41. 

 

17 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 17 os versos.  

 

Análise das variantes 

 

O conjunto de quadras possui variantes referentes à ortografia, à pontuação, à 

acentuação, ao léxico e principalmente à supressão e acréscimo de quadras que o poeta 

realizou no decorrer de suas re(escritas). O CTL1 é a primeira versão publicada do texto e 

possui o maior número de quadras (dez estrofes); a segunda versão foi publicada no livro de 

antologia e foi composta por seis quadras; a versão mais recente possui dois datiloscritos e um 

impresso da segunda edição de CMC composta por apenas quatro quadras. O testemunho 

CT81 possui quatro estrofes em comum com o texto de base, houve o acréscimo de duas 

quadras inéditas que o poeta trouxe para comparar a teimosia da planta jurema que mesmo 

depois de arrancada ela brota novamente, com a sua própria dor que se mostra também 

teimosa e impertinente, porém não há como “arrancá-la” do coração, segundo o eu lírico a dor 

“[...] quanto mais velha se torna, / Tanto mais forte se sente!”. Os testemunhos CTD1 CTD2 e 

CTL2 possuem três estrofes em comum com o CTL1, nesse caso, houve apenas o acréscimo 

de uma quadra, a qual retrata o desejo de viver por parte do poeta ao se aproximar da sua 

amada.    
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Texto crítico com o aparato 

 

CTL1 

 

CANTIGAS...  

  

 Vivo a pensar nossa vida,  

 No meu futuro e no teu...  

 És um presente, querida,   

5 Presente que Deus me deu!  

   

 No prazer ou no pesar, CTL1 pezar, 

 Já não serei tão sozinho... CTL1 sòsinho... 

 Que Deus me deu teu amor...  

 Contarei com teu carinho...  

   

10 Minha saudade esquisita!  

 Que não sei de onde me vem...  

 Saudade não sei de que...  

 Saudade não sei de quem...  

   

 Ninguém arranca uma planta  

15 Sem fazer golpes no chão...  

 Amor é planta que nasce  

 Nas terras do coração...  

   

 Ninguém consegue dar fim  

 À jurema do sertão: CT81 sertão. 

20 A gente arranca e ela brota, CTL1 bróta, 

 De novo, do mesmo chão...  CT81 Teimosa, do mesmo chão! 

   

 Também na vida da gente  

 Tais teimosias se dão... CT81 dão. 
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 Que amor, menina, é jurema  

25 Que nasce no coração... CT81 coração. 

   

  CT81 Tudo ao chegar da velhice, 

  CT81 à natura obedecendo, 

  CT81 Perde o vigor, enfraquece, 

  CT81 Vai diminuindo, morrendo... 

   

  CT81 Ao contrário é minha dor: 

  CT81 Má, teimosa, impertinente, 

  CT81 Quanto mais velha se torna, 

  CT81 Tanto mais forte se sente! 

   

 Você diz que não sou triste, CTL1 Voçe 

 Que triste nunca me vê. CT81 vê... 

 É que o triste fica alegre, CT81 CTD1 CTD2 CTL2 alegre (s.v.) 

 Quando fala com Você... CT81 falo CT81 CTD1 CTD2 CTL2 você... 

   

30 Havia dia em minh’alma.  

 Foi-se o dia. Anoiteceu... CTD1 CTD2 CTL2 Anoiteceu! 

 Mas agora, te encontrando, CTD1 CTD2 CTL2 encontrando... 

 Foi-se a noite... Amanheceu!  

   

  CTD1 CTD2 CTL2 Diz alguém que o céu é longe... 

  CTD1 CTD2 CTL2 Não acho que esteja certo. 

  CTD1 CTD2 CTL2 Quando vejo tua casa, 

  CTD1 CTD2 CTL2 percebo que o céu é perto... 

   

 Pilheriando te digo CT81 lhe CTL1 Pelheriando 

35 Que vivo doido te amando... CT81 lhe 

 Porém nem sempre é pilheria CT81 CTL1 CTD1 CTD2 CTL2 pilhéria 

 O que se diz pilheriando...  

   



141 
 

 

 Roseira de meu quintal,  

 Estás morrendo aos pouquinhos...  

40 Vão-se as folhas... vão-se as rosas...  

 E vão ficando os espinhos...  
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4.3.17 Casamento 

 

O poema dispõe de um único testemunho impresso no LCMC1 (p. 17). 

 

Descrição física do testemunho 

 

CSL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

17. 

 

 Impresso em tinta preta, com 9 linhas. O papel se encontra em bom estado de 

conservação. Na parte inferior no ângulo central consta o número da página. O título está 

centralizado na altura da página, em caixa alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 

Texto crítico com o aparato 

 

CSL 

 

 CASAMENTO...  

   

 Casamento é uma gaiola.  

 Não quero me engaiolar...  

 Que Aquele que me deu asas,  

5 Me deu ânsias de voar... CS ansias (s.a.)  

   

 É gaiola o casamento.  

 Eu quero me engaiolar...  

 Que minhas asas são curtas,  

 Não nasci para voar...  
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4.3.18 Conversão 

 

Segundo a edição de Barreiros (2012, p. 125), o soneto dispõe de nove testemunhos: um 

recorte impresso não identificado, colado no CL (f.5r), um impresso no LCMC1 (p. 29-30), 

um impresso no LA1981 (p. 62), um impresso no LA1982 (p. 150), um datiloscrito no 

DCMC2 (1) (f. 11r), um datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 11r), um impresso no LCMC2 (p. 20), 

e dois manuscritos no CCMC3 (f. 10r) e CCMC3 (f. 23r). Em nossa pesquisa não 

encontramos nenhum dado novo acerca de novos testemunhos ou variantes. Por isso 

apresenta-se, a seguir, o texto crítico segundo Barreiros (2012, p. 125) e a análise das 

variantes.  

 

Análise das variantes 

 

Trata-se de um soneto que possui variantes relacionadas à ortografia, à pontuação e à 

sintaxe. O CVRñ apresenta no V. 2 a expressão “[...] Vivia... até não sei como eu vivia”, 

enquanto que nas versões posteriores o escritor omite o sujeito “eu” por ter sido explicitado 

no verso anterior. No V. 5 o CV81 expressa “[...] Que existe um céu, que existe um Deus 

clemente”, nos demais testemunhos o poeta reescreveu “[...] Que existe céu...”, ele retirou o 

artigo para evitar repetições e proporcionar uma leitura mais leve. As outras variantes fazem 

referência às substituições dos pontos de exclamação por reticências (pontuações marcantes 

no estilo do poeta) e à ortografia.  
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Texto crítico  

 

CVM2 

 

 CONVERSÃO 

  

 Eu era quase ateu, antigamente... 

 Vivia... até não sei como vivia... 

 Como um poeta infeliz, crendo somente 

5 no verso que em minh’alma aparecia... 

  

 Que existe céu, que existe um Deus clemente, 

 Nunca ninguém me convencer podia... 

 Todo o meu Deus vivia, unicamente, 

 de um verso morto numa rima fria... 

  

10 Mas tal descrença morta vejo agora... 

 E a Fé bondosa, com sorriso gaio, 

 vai me guiando pela vida afora... 

  

 Porque católico tornei-me, quando 

 numa noite feliz de um mês de maio, 

15 eu vi, de joelhos, meu amor rezando...  
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4.3.19 Desencontro... 

 

O poema dispõe de quatro testemunhos: um impresso no LCMC1 (p. 69), um  

datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 30r), um datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 30r), e um impresso no 

LCMC2 (p. 39). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

DSL1 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

69. 

 

 9 linhas. À linha 1 encontra-se o título centralizado, em caixa alta e da linha 2 a 9 os 

versos. 

 

DSD1  

 

 9 linhas, título em caixa alta na L. 1 e com espaçamento entre as letras. Ao lado do 

título consta o número “51”, em tinta azul.   

 

DSD2 

 

 9 linhas, título em caixa alta na L. 1 e com espaçamento entre as letras. Da linha 2 a 9 

os versos. 

 

DSL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 39. 

 

 9 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 9 os versos. 
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Análise das variantes 

 

O poema apresenta variantes relacionadas à pontuação, à ortografia e à acentuação. Nos 

testemunhos DSL1, DSD1 e DSD2 o título está no plural “Desencontros...”, ao contrário do 

texto de base DSL2 que aparece no singular. Talvez o poeta tenha chegado a conclusão que 

bastou apenas um desencontro entre o eu lírico e a sua amada para desencadear desencontros 

posteriores.  
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Texto crítico com o aparato 

 

DSL2 

 

 DESENCONTRO... DSL1 DSD1 DSD2 DESENCONTROS... 

   

 Meu amor: o nosso amor DSL1 amor,  

 é deveras divertido:  

 Penso em ti: Tu, todavia, DSL1 ti. 

5 tens cativo o teu sentido  

   

 noutro que, por sua vez...  

 (isto é gozado a valer!) DSD1 DSD2 DSL2 gosado 

 vive morrendo por outra  

 que dele não quer saber! DSL1 dêle não quer saber... 
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4.3.20 Edição esgotada... 

 

O poema dispõe de quatro testemunhos: um impresso no LCMC1 (p. 7-8), um 

datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 59r), um datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 59r) e um impresso no 

LCMC2 (p. 70). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

EEL1 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

7-8. 

 

 Página 7: 20 linhas, à linha 1 consta o título, na linha 2 aparece “Ao Edson Cantarelli”. 

Da linha 3 a 20 os versos. Página 8: 9 linhas com versos. 

 

EED1 

 

 28 linhas, título em caixa alta na L. 1. Ao lado do título consta o número “108”, em 

tinta azul.   

 

EED2 

 

 28 linhas, título em caixa alta na L. 1. Da linha 2 a 28 os versos.  

  

EEL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 70. 

 

 28 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 28 os versos. 
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Análise das variantes 

 

O poema expressa variantes referentes à pontuação, à ortografia e à acentuação. Por ser 

um texto que não foi publicado em outros livros do próprio autor e de outros autores, não 

possuem diferenças significativas entre si. 
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Texto crítico com o aparato 

 

EEL2 

 

EDIÇÃO ESGOTADA...  

 EEL1 Ao Edson Cantarelli 

  

 Sofria...  

 “Faze de tua dor um poema...” EEL1 EED1 EED2 EEL2 dôr EEL1 poema!” 

 Fiz.  

5 Um, dois, três, muitos poemas...  

 Um livro... “Sofrimento”... EEL1 livro: ─ “Sofrimento...” 

 Ninguém o quis... EEL1 quiz.  

 Ficava na livraria. EEL1 livraria... 

 Ninguém lia!  

   

10 Ia,  

 todo dia,  

 a aquela rua...  

 Perguntava ao livreiro:  

 ─ como vai?  

15 E ele respondia: EEL1 êle 

 ─ Continua... EEL1 ─ Continúa... 

 O complemento do verbo eu já sabia...  

 Meu “Sofrimento...” não interessava...  

 Continuava...  

   

20 Até que enfim tomei os exemplares, EEL1 emfim  

 levei-os para casa, num caixão... EEL1 caixão. 

 Depois de certo tempo descobri...  

 que o cupim esgotara  

 a edição...  
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25 Muito embora a vaidade faça mal, EEL1 à 

 revelo, com franqueza, a ninguém nego:  

 meu professor de história natural  

 em aula disse que cupim é cego...  
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4.3.21 Euforia... 

 

Segundo a edição de Barreiros (2012, p. 149), o soneto dispõe de quatro testemunhos: 

um impresso no LCMC1 (p. 51-52), um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 49r), um datiloscrito 

no DCMC2 (2) (f. 49r) e um impresso no LCMC2 (p. 60). Em nossa pesquisa não 

encontramos nenhum dado novo acerca de novos testemunhos ou variantes. Por isso 

apresenta-se, a seguir, o texto crítico segundo Barreiros (2012, p. 149) e a análise das 

variantes.  

 

Análise das variantes 

 

As variantes presentes no texto são referentes à ortografia, à pontuação e à acentuação. 

O EFL1 difere dos demais, principalmente, nos sinais de pontuação, sabe-se que é um dos 

aspectos que mais variam na obra de Eulálio Motta, principalmente o uso de reticências e 

exclamações. No EFL1 o escritor utilizou mais reticências no interior do texto, que foram 

substituídas nas versões posteriores por vírgulas, pontos e exclamação. 
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Texto crítico  

 

EFL2 

 

EUFORIA... 

 

 Manhã de sol. Dos ribeirões vizinhos, 

 a cantiga das águas se mistura 

 à cantiga feliz dos passarinhos. 

5 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 e cor de sol murmura 

  

10 canções de asas voejando. Iluminado, 

 o céu está cantando! Vales e serra 

 cantam e canta cada flor na terra! 

  

 Até meu coração, acostumado 

 a viver esta vida soluçando, 

15 me parece, também, que está cantando! 
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4.3.22 Fatalismo 

 

O poema dispõe de dois testemunhos: um impresso no LCMC1 (p. 23) e um manuscrito 

CMCT (f. 8v). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

FTL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

23. 

 

 5 linhas, título em caixa alta na L. 1. Da linha 2 a 5 conta os versos.  

 

FTM 

 

 Manuscrito escrito em tinta azul, à linha 1 conta o título centralizado, em caixa alta e 

em tinta vermelha. Ao lado do título encontra-se o número “58” também em tinta vermelha. 

No V. 1 a palavra “Não” está rasurada. 

 

Análise das variantes 

 

Trata-se de uma trova que expressa variantes relacionadas à pontuação e à acentuação. 

Nota-se que o escritor rasurou a palavra “Não” no V. 1 do FTM, talvez ele tenha pensado em 

escrever uma outra trova, desistindo logo depois.  Os testemunhos se diferenciam no uso de 

maiúsculas no início dos versos e na mudança dos sinais de pontuação. 
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Texto crítico com o aparato 

 

FTM 

 

FATALISMO FTL FATALISMO... 

  

 Com um pouco de fatalismo FTM {Não} 

 compreendo o que se deu: FTL Compreendo 

 não nasceste pra ser minha, FTL Não nasceste pra ser minha... 

5 não nasci para ser teu... FTL Não FTL FTM nascí 
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4.3.23 Fazenda vaca parida  

 

O poema dispõe de cinco testemunhos: um impresso no LCMC1 (p. 47 a 50), três 

datiloscritos: DCMC2 (1) (f. 52r-53r), DCMC2 (2) (f. 52r-53r), DA (EC1.46.CV1.22.007) e 

um impresso no LCMC2 (p. 63-64).  

 

Descrição física dos testemunhos 

 

FVPL1 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

47-50. 

 

 Impresso em tinta preta. Página 47: 12 linhas, à L. 1: título, L. 2: “Para os que viveram 

a infância comigo: meus irmãos.” da L. 3 a 12 versos. Página 48: 11 linhas com versos. 

Página 49: 9 linhas com versos. Página 50: 4 linhas com versos. 

 

FVPD1  

 

 Datiloscrito avulso em tinta preta. 35 linhas, à L. 1: título centralizado, entre aspas, em 

caixa alta e com espaçamento entre as letras. Da linha 2 a 35 constam os versos. Não há 

separação entre as estrofes. 

 

FVPD2 

 

 Fólio 52r: O título encontra-se centralizado na parte superior da folha, em caixa alta. 

26 linhas. No ângulo superior, à direita, consta em tinta azul o número “94”. Fólio 53r: 9 

linhas com versos. No ângulo superior, à direita, consta o número “95” também em tinta azul. 

 

FVPD3 

 

 Fólio 52r: o título encontra-se centralizado na parte superior da folha, em caixa alta. 26 

linhas. Fólio 53r: 9 linhas com versos. 
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FVPL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 63-64. 

 

 Página 63: 26 linhas, à L. 1: título centralizado, em caixa alta e entre aspas. Da linha 2 

a 26 os versos. Página 64: 9 linhas com versos. 

 

Análise das variantes 

 

As variantes desse poema são reveladas na pontuação, na ortografia, na acentuação e na 

sintaxe. No V. 16, o FVPL1 apresenta a expressão “[...] O caminho da casa desapareceu”, 

enquanto que nas outras versões aparece “[...] O caminho de sua casa despareceu”. Apenas 

uma mudança na preposição e um acréscimo de um pronome possessivo alteram o sentido do 

verso, nesse caso, o poeta buscou elementos que tornasse a expressão mais específica e 

delimitada. No último verso, o FVPL1 diz que “[...] Há cabelos ficando brancos...”, enquanto 

que nos demais testemunhos o verbo “haver” no sentido de existir foi suprimido com o intuito 

de evitar repetições, pois o verbo “Há” já foi mencionado no verso anterior. 
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Texto crítico com o aparato 

 

FVPL2 

 

FAZENDA VACA PARIDA FVPL1 FAZENDA VACA-PARIDA FVPD2 FVPD3 FAZENDA 

VACA PARIDA FVPL2 FAZENDE 

  

 FVPL1 Para os que viveram a infância comigo: meus irmãos. 

  

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

 Pedaço de céu de minha infância! FVPL1 infância... 

 Como está diferente!  

5 Não tem mais o umbuzeiro  FVPL1 umbuseiro 

 da porta da frente,  

 esparramando os galhos  

 para fazer sombra no terreiro!  

 Cadê as grades azuis do avarandado?!  

10 Tudo agora é ruína! É casa velha  FVPL1 FVPD1 FVPD2 FVPD3 FVPL2 ruina! 

 com cactos crescendo no telhado!  

   

 O curral de pau a pique se acabou.  

 Desmancharam a casa de Chica!  

 Cadê Antônio de Chica  

15 tangendo o burro com a carga d’água?!  

 Chica morreu.  

 O caminho de sua casa desapareceu. FVPL1 da casa 

 Agora tudo é guiné, cansa-cavalo, FVPL1 guiné. Cansa-cavalo. 

 caiçara, melão São Caetano! FVPL1 Caiçara. Caetano. 

   

20 Não tem mais o curral das ovelhas!  

 Não há mais carneiro manso  

 andando no cabresto!  

   

 Cadê o pé de coité da trincheira do tanque?  FVPL1 tanque?! 
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 (De manhã, no curral, o cambeje gostoso FVPL1 Demanhã, 

25 nas cuias de coité!)  

 Que é que fizeram do pé de coité?!  

 Dindinha Benigna. FVPL1 Benigna! 

 Cabelos brancos. Balaio de costura.  

 Os óculos. Bondade. FVPL1 oculos. 

30 Tudo agora é lembrança!  

 Tudo agora é saudade!  

   

 Dindinho João Motta! Dindinho João Motta!   

 “Vaca-parida” está de fazer pena!  

   

 Há cactos crescendo no telhado de tua casa!  

35 Cabelos ficando brancos na cabeça de teus netos! FVPL1 Há cabelos 
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4.3.24 Felicidade... 

 

O poema dispõe de um único testemunho impresso no LCMC1 (p. 13). 

 

Descrição física do testemunho 

 

FLL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

13. 

 

 18 linhas, título na L 1. À L. 2 conta “À alma boa e emotiva de Braulio Alves Filho”. 

Da linha 3 a 18 os versos. 
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Texto crítico com o aparato 

 

FLL 

 

FELICIDADE...  

 FLL Á alma bôa e emotiva de Braulio Alves Filho  

  

 Desilusões sobre desilusões!    FLL sôbre 

 Sentia-se triste.  

 Cada vez mais triste.  

5 Rememorou  

 os caminhos do passado...  

 O presente encarou,  

 desencantado...  

 E suspirou:  

10 “A felicidade não existe!”  

   

 Buscou felicidade nas mulheres.  

 No luxo, na riqueza, nos prazeres.  

 E depois... esgotado,  

 desiludido, cansado,  

15 ficou sem saber ver...  

 que o que houve foi apenas isto:  

 “Tomou o bonde errado...”  
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4.3.25 Jacobina 

 

O poema dispõe de oito testemunhos: um manuscrito não identificado no CL, um 

manuscrito no CSCI (f. 9r), um impresso no LCMC1 (p. 93-94), um impresso no JV, um 

datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 58r), um datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 58r), um impresso no 

LCMC2 (p. 69) e um manuscrito no CCMC3 (f. 28r-28v).  

 

Descrição física dos testemunhos 

 

JCMñ  

 

Manuscrito não identificado preservado no interior no caderno Lágrimas. Trata-se de 

um rascunho escrito a lápis no reto e no verso de um comprovante de pagamento do Banco do 

Brasil. No reto possui 23 linhas, à linha 1 consta o título alinhado à margem esquerda do 

papel. Há rasuras nos versos 16 e no 25. 

 

JCM1 

 

 Manuscrito a lápis, a mancha escrita ocupa as 18 linhas das 22 que compõem o papel. 

À linha 1 consta o título centralizado. No V. 9 a palavra “bandeiras” foi sublinhada pelo autor.  

 

JCL1 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

93-94. 

 

 Página 93: 15 linhas. À L. 1: título centralizado, em caixa alta. À L. 2 “Para o 

Reverendíssimo Padre Leonel Franca S. J.”. Da linha 3 a 15 os versos. Página 94: 14 linhas 

com versos. 

 

JCJ 
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 Impresso em tinta preta. 26 linhas, à linha 1 consta o título em caixa alta e logo abaixo 

o nome do autor também em caixa alta. Da linha 3 a 26 os versos. 

 

JCD1 

 

 28 linhas, título em caixa alta na L. 1 com espaçamento entre as letras. No ângulo 

superior à direita, consta a numeração do papel “105” em tinta azul. 

 

JCD2 

 

28 linhas, título em caixa alta na L. 1 com espaçamento entre as letras. Da linha 2 a 28 os 

versos. 

  

JCL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]:[s.n.],[1983], p. 69. 

  

 28 linhas. Na linha 1 consta o título em caixa alta. Da linha 2 a 28 os versos. No V. 9 a 

palavra “bandeiras” está em negrito. 

 

JCM2 

 

 Manuscrito em tinta azul. Fólio 28r: 19 linhas, à linha 1: título em caixa alta e ao lado 

o número do papel em tinta vermelha com emenda em tinta azul. Da linha 2 a 19 os versos. A 

partir do quarto verso, a mancha escrita ultrapassa a margem esquerda. Fólio 28v: número do 

papel na extremidade superior à esquerda em tinta vermelha. 12 linhas com versos. 

 

Análise das variantes 

 

As variantes presentes nesse poema fazem referência à pontuação, à acentuação, à 

sintaxe , à ortografia e ao aspecto lexical. Os dois primeiros testemunhos JCMñ e JCM1 

apresentam no V. 10 a expressão “[...] contemplo, comovido, as bandeiras...”, já nas versões 

posteriores, o poeta substituiu o vocábulo “contemplo” por “assisto”. Tendo em vista que o 
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verbo ‘contemplar’ significa deter o olhar com muita admiração sobre algo, o poeta trouxe o 

verbo ‘assistir’ no sentido de observar, pois para ele, esse verbo contemplaria melhor a 

situação descrita no poema que seria observar a passagem das expedições. O JCMñ é o 

testemunho que mais apresenta variações comparado ao JCM2 por ter sido o primeiro 

rascunho do texto. Após o V. 21, o manuscrito não identificado apresenta o verso “Semeava a 

Luz!” que não aparece em nenhuma outra versão, além de apresentar mais três versos inéditos 

logo após o V. 23 que expressam o seguinte:  “[...] vimos estas paredes venerandas, / o 

símbolo do nosso amor! / proveando a nossa petidão!”. 
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Texto crítico com o aparato 

 

JCM2 

 

JACOBINA JCM1 Jacobina JCL1 JACOBINA... 

 JCL1 Para o Reverendissimo Padre Leonel Franca S. J. 

  

 Jacobina!  

 contemplo com respeito  

 e com amor JCM1 JCL1 contemplo, JCMñ JCM1 JCD1 JCD2 JCL2 amor, 

5 as paredes venerandas, JCMñ JCM1 JCL1 JCD1 JCD2 JCL2 venerandas (s.v.) 

 de tuas velhas igrejas!  

 Evoco os tempos em que foram! JCL1 Evòco JCMñ JCD1 JCD2 JCL2 foram novas! JCM1 foram novas: JCL1 

JCJ foram novas... 

 Vocação brasileira de São Paulo!  

 Seus bandeirantes por aqui passaram... JCMñ por JCMñ passaram. JCL1 aquí JCM1 JCL1 JCJ passaram!  

   

10 Pelo milagre da imaginação JCMñ miaginação, JCM1 JCL1 JCJ JCD1 JCD2 JCL2 imaginação,  

 assisto, comovido, as bandeiras JCMñ JCM1 contemplo, JCM1 JCD1 JCD2 bandeiras    

 descendo e subindo  JCM2 sobindo 

 estas montanhas... JCMñ JCM1 JCL1 JCJ JCD1 JCD2 JCL2 montanhas! 

 Molhando os pés cansados JCM2 pes 

15 nas águas de teus rios... JCMñ JCM1 nos teus rios! JCL1 JCJ JCD1 JCD2 JCL2 na água de teus rios! 

JCM2 aguas 

 Na água morena de teu rio do ouro! JCM1 agua miorena JCM2 agua JCMñ [↑teu] 

   

 Caçadores de ouro! Plantadores da Pátria! JCMñ JCM1 Patria! 

 Juntos com aqueles que caçavam ouro, JCMñ daqueles JCL1 JCJ aquêles 

 vinham também aqueles que semeavam JCMñ JCM1 seguiam aqueles JCM2 tambem JCL1 JCJ JCD1 JCD2 JCL2 

aquêles  

20 a semeavam  

 a semente de ouro do Evangelho! JCMñ JCM1 as sementes 

   

 Santos e heroicos filhos de Loiola! JCL1 JCJ JCD1 JCD2 JCL2 heróicos  

  JCMñ Semeava a Luz! JCJ Estas paredes falam de vós, 

  JCJ acordando aleluias! 
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 Caçadores de almas para o céu! JCMñ ceo! 

 Formadores das almas do Brasil! JCL1 Formadôres JCMñ de alma JCL1 JCD1 JCD2 JCL2 da alma 

  JCMñ vimos estas paredes venerandas, 

  JCMñ o símbolo do nosso amor! 

  JCMñ proveando a nossa petidão! 

25 Estas paredes falam de vós,  

 acordando aleluias!  

   

 Jacobina!  

 Terra de ouro! JCMñ Terra de coração de ami! 

 o ouro melhor de tua terra, Jacobina, JCMñ O maior ouro de tua terra, Jacobina, 

30 São estas paredes venerandas! JCMñ está estas JCL1 JCJ venerandas: JCMñ JCD1 JCD2 JCL2 venerandas, 

 pedaços de ouro de nossa História! JCM2 Historia! 
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4.3.26 Noturno 

 

O poema dispõe de seis testemunhos: um impresso no LCMC1 (p. 63-64), um impresso 

no LA1981 (p. 60), um datiloscrito no DCMC2 (f. 27r), um datiloscrito no DCMC2 (f. 27r), 

um impresso no LCMC2 (p. 36) e um manuscrito no MA (EH1.807.CL.04.001).  

 

Descrição física dos testemunhos 

 

NTL1 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

63-64. 

 

 Página 63: 11 linhas. À L. 1 consta o título, em caixa alta. Da linha 2 a 11 os versos; 

página 64: 6 linhas com versos. 

 

NT81 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Conversão. In: POETAS DA BAHIA E MINAS: 

ANTOLOGIA. [s.l.]: Benedictis Editores, 1981, p. 60. 

 

 19 linhas. Título, em caixa alta na L. 1, texto justificado à esquerda do papel. 

 

NTD1 

 

 17 linhas, título em caixa alta na L. 1 e com espaçamento entre as letras. No ângulo 

superior, à direita, consta em tinta azul o número “45”.  

 

NTD2 

 

 17 linhas, título em caixa alta na L. 1 e com espaçamento entre as letras. Da linha 2 a 

17 os versos. 
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NTL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]:[s.n.],[1983], p. 36. 

 

17 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 17 os versos. No V. 3, 

há um espaçamento entre as palavras “Invernando” e “Chuviscando”; no V. 11 há uma 

emenda em tinta azul. O autor substituiu a palavra “já” por “lá”. 

 

NTM 

 

 Manuscrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa as 19 linhas das 22 que compõem o 

papel. À L. 1 consta o título, em caixa alta. Da linha 2 a 19 os versos. 

 

Análise das variantes 

 

As variantes estão relacionadas à pontuação, à ortografia e à acentuação. Os 

datiloscritos NTD1 e NTD2 apresentam no V. 13 a expressão “[...] Este deserto já fora...”, na 

versão impressa do NTL2 há uma emenda do autor, ele corrigiu o vocábulo “já” por “lá”, a 

variante surgiu devido a um erro tipográfico que ocorreu nos datiloscritos. A versão mais 

recente já traz o verso atualizado “[...] Este deserto lá fora...”. O testemunho NT81 não possui 

variante.  
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Texto crítico com o aparato 

 

NTM12 

 

NOTURNO NTL1 NTD1 NTD2 NTL2 NOTURNO... 

  

 A noite estava fria.  

 o tempo estava feio.  

 Invernando... Chuviscando... NTL1 NTD1 NTD2 Invernando. Chuviscando. NTL2 Invernando (s.r.) 

Chuviscando. 

5 Por isto ela não veio...  

   

 Ficou deserta a rua...  

 As lâmpadas sozinhas... NTL1 sòsinhas... NTD1 NTD2 NTL2 sòzinhas... 

 E as sombras paradas NTL2 a  

 das árvores molhadas, NTL1 NTD1 NTD2 NTL2 molhadas (s.v.) 

10 com as folhas pingando... NTL1 NTD1 NTD2 NTL2 fôlhas 

 pingando...  

 como se a noite  

 estivesse chorando...  

   

 Este deserto lá fora... NTL1 NTD1 NTD2 NTL2 Êste NTD1 NTD2 já NTL2 {j}/l\á NTL1 fóra! 

NTD1 NTD2 NTL2 fora! 

15 E aqui dentro de mim este vazio... NTL1 NTD1 NTD2 NTL2 êste vazio! 

   

 Também o mundo de meu coração NTM Tambem 

 ficou ermo e sombrio... NTL1 NTD1 NTD2 NTL2 NTM êrmo 

 chovendo inverno... NTL1 NTD1 NTD2 NTL2 NTM chuvendo 

 fazendo frio...  

 

 

 

 

                                                             
12 Apesar de não constar a data no manuscrito, conjectura-se que seja o testemunho mais recente por não 

apresentar emendas que estão presentes nas versões anteriores. 
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4.3.27 Oração 

 

O poema dispõe de um único testemunho impresso no LCMC1 (p. 97 a 100). 

 

Descrição física do testemunho 

 

ORL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

97 a 100. 

 

 Impresso em tinta preta. Página 97: 10 linhas, à l. 1 encontra-se o título, em caixa alta, 

à l. 2 consta “Para o Revdmo. Padre Monsenhor Anibal Mata”; da linha 3 a 10 os versos; 

página 98: 8 linhas com versos; página 99: 8 linhas com versos; página 100: 8 linhas com 

versos.  
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Texto crítico com o aparato 

 

ORL 

 

ORAÇÃO  

 ORL Para o Revdmo. Padre Monsenhor Anibal Mata 

  

 Senhor, eu sei que sou mau!  

 Mas tem de mim compaixão,  

 Que eu não tive catecismo  

5 Nem primeira comunhão!  

   

 Fui batizado e cresci ORL batisado e crescí  

 Como se fosse pagão: ORL fôsse 

 Sem nunca ouvir catecismo,  

 Nunca tomar comunhão!  

   

10 Planta criada sem sol:  

 Faltou-me a Luz que dimana  

 De tua Igreja Católica,  

 Apostólica, Romana.  

   

 Quando criança vi a Igreja ORL criança, 

15 Com festas, com procissão.  

 Vi gestos de tua Igreja  

 Mas não vi o coração. ORL ví 

   

 Vi novenas de Sant’Ana,  

 Com fogos, cantos, leilão.  

20 Mas não tive catecismo  

 Nem primeira comunhão!  

   

 Meu passado, ─ que tristeza! ─ ORL tristesa! 
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 Com tanta curva e descida  

 Marcando os passos que dei  

25 Caminhos de minha vida!  

   

 Ausente de tua Igreja,  

 Ó meu Senhor do Bonfim!  ORL Bomfím! 

 O mundo, o diabo, a carne,  

 Tomaram conta de mim!  

   

30 Senhor, eu sei que sou mau!  

 Mas tem de mim compaixão,  

 Que eu não tive catecismo  

 Nem primeira comunhão.  
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4.3.28 Paisagem 

 

O poema dispõe de um único testemunho impresso no LCMC1 (p. 39). 

 

Descrição física do testemunho 

 

PSL 

 

 Impresso em tinta preta. 9 linhas, à l. 1 consta o título em caixa alta. Da linha 2 a 9 os 

versos. 
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Texto crítico com o aparato 

 

PSL 

 

 PAISAGEM PSL PAIZAGEM 

   

 Roça de milho à beira do caminho.  

 Milho maduro. Vento nas folhas.  

 Suias e periquitos de papo amarelo.  

   

5 Dentro da manhã clara de sol,  

 com sombras de nuvens  

 correndo na paisagem,  PSL paizagem, 

 o cavalo, batendo as patas no caminho, PSL batento 

 levantou a algazarra de vozes e de asas!  PSL azas! 
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4.3.29 Pensamentos de celibatário... 

 

O poema dispõe de cinco testemunhos: um impresso no LCMC1 (p. 15-16), um 

datiloscrito no DCMC2 (62r), um datiloscrito no DCMC2 (f. 62r), um impresso no LCMC2 

(p. 72) e um manuscrito no CMCT (f. 1v). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

PCL1 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

15-16. 

 

 Impresso em tinta preta. Página 15: 17 linhas, à linha 1 encontra-se o título, em caixa 

alta, da linha 2 a 17 os versos; página 16: 16 linhas com versos. 

 

PCD1 

 

 O título encontra-se centralizado na parte superior da folha, em caixa alta, grafado por 

dois traços paralelos. 21 linhas. No ângulo superior à direita, consta em tinta azul o número 

“114”. 

 

 PCD2 

 

 O título encontra-se centralizado na parte superior da folha, em caixa alta, grafado por 

dois traços paralelos. 21 linhas. 

 

PCL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 72. 

 

 21 linhas. À linha 1, consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 21 os versos. 
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PCM 

 

 Manuscrito em tinta azul. À L. 1 consta o título com a primeira palavra em caixa alta e 

o restante em fonte menor. Há uma emenda no título, o autor acrescentou a sílaba “tá” na 

palavra “celibatário”, na margem superior. Cada estrofe está demarcada através de um 

número em tinta vermelha. A mancha escrita ocupa as 17 linhas das 22 que compõem o papel. 

 

Análise das variantes 

 

Trata-se de um texto composto por um conjunto de trovas que refletem o 

arrependimento do poeta em não ter casado nem gerado filhos. As variantes estão 

relacionadas à pontuação, ao léxico, à ortografia, à acentuação e à supressão de quadras entre 

os testemunhos. A primeira versão impressa do texto foi composta por oito quadras, dessas 

oito, cinco permanecem nos testemunhos PCD1, PCD2 e PCL2. A versão mais recente 

apresenta quatro quadras reescritas dos textos anteriores. O primeiro verso da terceira quadra 

do PCL1 expressa “[...] Vida calma, vida leve”, ao reescrever o manuscrito, o poeta trocou o 

adjetivo “calma” por “facil”, apesar de ter substituído a palavra, não houve alteração 

semântica do verso. Outra variante aparece no terceiro verso da quarta quadra do PCL1 que 

diz o seguinte “[...] já estou quase afirmando...”, já na versão manuscrita o escritor substituiu 

o vocábulo “afirmando” por “dizendo”, nesse caso, há uma diferença entre os dois verbos, 

enquanto que o verbo “afirmar” significa assumir o caráter de verdade do que foi dito, o verbo 

“dizer” significa exprimir, enunciar algo. Logo, conjectura-se que o poeta buscou por uma 

palavra que expressasse melhor o sentido do verso.      
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Texto crítico com o aparato 

 

PCL1 

 

PENSAMENTOS DE CELIBATÁRIO... PCL1 CELIBATARIO... PCD1 PCD2 PCL2 

PENSAMENTO DE CELIBATÁRIO (s.r.) PCM 

PENSAMENTOS de um celiba[↑ta]rio... 

  

 Envelhecendo, e... solteiro! PCM Envelhecendo (s.v.) e (s.r.) 

 Até que não se acredita: PCM acredita! 

 Ficar solteiro no meio  

5 De tanta moça bonita!  

   

 É preciso que me case!  

 (Fico, às vezes, a pensar...)  

 Isto, porém, vou adiando...  

 E ficando... sem casar!  

   

10 Vida calma, vida leve, PCM facil,  

 Minha vida sem mulher! PCD1 PCD2 PCL2 minha PCM mulher... 

 Mas... tremo ao pensar no fim! PCM mas (s.r.) tremo ao pensar no fim... 

 Quando a velhice vier...  

   

 Eu que me ria dos noivos,  

15 Que os achava sem juízo... PCD1 PCD2 PCL2 que PCL1 PCD1 PCD2 PCL2 juizo... PCM 

juiso, 

 Já estou quase afirmando... PCM dizendo (s.r.) 

 Que o casamento é preciso! PCD1 PCD2 PCL2 que PCM preciso... 

   

 Estão se passando os anos,  

 E eu ficando sem casar...  

20 Não sei que será de mim  

 Quando a velhice chegar!  

   

 Na doença, na velhice, PCD1 PCD2 PCL2 PCM Nas doenças, PCD1 PCD2 PCL2 na 

velhice (s.v.)  
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 De uma vida sem troféu,  PCL1 troféo, 

 Os cuidados de uma esposa  

25 São um presente do Céu! PCD1 PCD2 PCL2 PCM céu! 

   

 Não casar. Nunca ter filhos!  

 É ter destino de bruto:  

 Destino de mineral,  

 Que não dá filho nem fruto.  

   

30 Não se casa o sacerdote.  

 Mas é-lhe a vida um troféu: PCL1 troféo: 

 Pois não dá filhos à terra  

 Mas enche de almas o Céu!  
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4.3.30 Perdição... 

 

O poema dispõe de um único testemunho impresso no LCMC1 (p. 87-88). 

 

Descrição física do testemunho 

 

PDL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

87-88. 

 

 Impresso em tinta preta. Página 87: 6 linhas, à L. 1 consta o título em caixa alta, a 

linha 2 apresenta-se pontilhada, da linha 3 a 6 os versos. Página 88: 9 linhas com versos. 
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Texto crítico com o aparato 

 

PDL 

 

 PERDIÇÃO...  

   

 aquele que andou errado  

 por todos os caminhos...  

5 Porque não sabia o Caminho.  

 Ninguém o lhe ensinou!  PDL lh’O 

   

 E quando, um dia,  

 por acaso, (?), O encontrou,  

 ficou parado,  

10 a olhar...  

 Sentindo a dor de ter perdido PDL dôr 

 tudo o que não foi,  

 e deveria ter sido!  

   

 E se sentiu cansado.  

15 E se sentiu sem força para caminhar! PDL fôrça 
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4.3.31 Prece de um cético... 

 

O poema dispõe de quatro testemunhos: um impresso no LCMC1 (p. 85-86), um 

datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 44r), um datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 44r) e um impresso no 

LCMC2 (p. 55). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

PCL1 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

85-86. 

 

 Impresso em tinta preta. Página 85: 9 linhas, L. 1: título em caixa alta, da linha 2 a 9 

os versos; página 86: 12 linhas com versos. 

 

PCD1 

 

 Datiloscrito em tinta preta. O título encontra-se centralizado na parte superior da folha, 

em caixa alta, grafado por dois traços paralelos. 13 linhas. No ângulo superior à direita, consta 

em tinta azul o número “79”. 

 

PCD2 

 

 Datiloscrito em tinta preta. O título encontra-se centralizado na parte superior da folha, 

em caixa alta, grafado por dois traços paralelos. 13 linhas. 

 

PCL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 55. 

 

 Impresso em tinta preta. 13 linhas, à linha 1 consta o título em caixa alta, da linha 2 a 

13 os versos. 



183 
 

 

Análise das variantes 

 

O texto foi escrito em dois momentos, a primeira versão foi redigida em 1948 e a 

segunda em 1983, essa distância temporal justifica as variantes existentes entre os 

testemunhos. As diferenças são referentes ao léxico, à pontuação e à supressão de estrofes. 

Uma dessas diferenças começa no próprio título, o PCL1 apresenta como título a expressão 

“Prece de ateu”, enquanto que as versões posteriores apresentam “Prece de um cético”. Ser 

ateu significa não acreditar na existência de Deus, mas isso não impede que a pessoa acredite 

em questões sobrenaturais, por exemplo, ao contrário de ser cético, que por sua vez, duvida de 

tudo e busca na ciência a veracidade dos fatos. Ao modificar o título, talvez o poeta quisesse 

expressar naquele momento, suas dúvidas, seus anseios para com a religião. O  PCL1 

apresenta no V. 4 a expressão “[...] nos milagres incríveis de Jesus”, enquanto que nas demais 

versões o poeta substituiu o adjetivo “incríveis” por “sublimes”. Por se tratar dos milagres de 

Jesus, a palavra “sublime” contemplou melhor a grandiosidade que o poeta quis transmitir no 

momento. O testemunho PCL1 apresenta uma estrofe inédita comparado ao texto de base e 

finaliza com uma estrofe que se diferencia das outras versões, mas que se assemelha na 

essência dos versos. As duas versões da última estrofe refletem o desejo por parte do eu lírico 

de voltar a ter fé, de voltar a fazer o sinal da cruz e acreditar nos milagres sublimes de Jesus. 
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Texto crítico com o aparato 

 

PCL2 

 

PRECE DE UM CÉTICO... PCL1 PRECE DE ATEU 

  

 Quisera ser católico. Rezar.  

 Fazer pelo sinal da santa cruz.  

 Crer no inferno e no céu. Acreditar  

5 nos milagres sublimes de Jesus. PCL1 incríveis 

   

 Quando eu era menino acreditava.  

 Rezava Padre Nosso e Ave Maria,  

 tonto de sono quando me deitava PCL1 sono, quando me deitava, 

 e quando me acordavam todo dia. PCL1 acordava, 

   

  PCL1 Depois... A vida! 

  PCL1 A inocência perdida! 

  PCL1 Prazeres! Prazeres! 

  PCL1 Rosais envenenados do caminho... 

  PCL1 E depois os espinhos... 

  PCL1 As dôres na planície. 

  PCL1 Sem Calvário e sem Tabôr. 

   

  PCL1 Eu quisera voltar à divina ilusão. 

  PCL1 Quisera ser católico. Rezar. 

  PCL1 Fazer pelo sinal da santa cruz. 

  PCL1 Crer no inferno e no céu. Acreditar 

  PCL1 nos milagres sublimes de Jesus! 

   

10 Vontade de voltar à fé da infância.  

 Fazer pelo sinal da santa cruz.  

 E ver, de novo, na Hóstia Consagrada,  



185 
 

 

 a presença divina de Jesus!  
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4.3.32 Quem será? 

 

O poema dispõe de quatro testemunhos: um impresso do LCMC1 (p. 57-58), um 

datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 28r), um datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 28r) e um impresso no 

LCMC2 (p. 37).  

 

Descrição física dos testemunhos 

 

QSL1 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

57-58. 

 

 Impresso em tinta preta. Página 57: 9 linhas, na linha 1 consta o título centralizado na 

altura da página em caixa alta. Página 58: 4 linhas com versos. 

 

QSD1 

 

 Datiloscrito em tinta preta. O título encontra-se centralizado na parte superior da folha, 

em caixa alta, grafado por dois traços paralelos. 9 linhas. No ângulo superior à direita, consta 

em tinta azul o número “47”. 

 

QSD2 

 

 Datiloscrito em tinta preta. O título encontra-se centralizado na parte superior da folha, 

em caixa alta, grafado por dois traços paralelos. 9 linhas. 

 

QSL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 37. 

 Impresso em tinta preta, 9 linhas. À L. 1 consta o título, em caixa alta, da linha 2 a 9 

os versos. 
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Análise das variantes 

 

 Esse poema foi inspirado no soneto que tem como título Soneto de Arvers do poeta 

francês Félix Arvers. Ambos os textos retratam a tristeza do eu lírico frente ao desprezo 

provocado pela sua amada. Quem será? apresenta variantes referentes à ortografia, à 

acentuação e à supressão de estrofe. O poeta deu início à primeira versão com uma estrofe em 

quatro versos que a retirou ao reescrever o texto pela segunda vez. O poema dialoga com o 

soneto supracitado principalmente na última estrofe, enquanto que o Soneto de Arvers diz 

“[...] Fiel ao dever que a fez tão fria quanto bela, / Perguntará, lendo estes versos cheios dela: / 

‘Que mulher será esta?’ E não compreenderá.”, Eulálio Motta chega e traz “[...] Lendo estes 

versos... dirá, / como nos versos d’Arvers: / Este rapaz... quem será?! / Quem será esta 

mulher?!. 
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Texto crítico com o aparato 

 

QSL2 

 

QUEM SERÁ?  

  

 QSL1 É louco alguém que se lembra 

 QSL1 De outro alguém que despresou. 

 QSL1 Eu sou mais: ─ lembro de alguém 

 QSL1 Que de mim nunca lembrou! 

  

 Ela nunca teve a ideia, QSL1 QSD1 QSD2 QSL2 idéia, 

 nem um momento si quer... QSL1 QSD1 QSD2 QSL2 siquer... 

 de um dia eu ser marido  

5 e ele ser minha mulher!  

   

 Lendo estes versos... dirá, QSD1 QSD2 QSL2 êstes 

 como nos versos d’Arvers:  

 Este rapaz... quem será?! QSD1 QSD2 QSL2 Êste 

 Quem será esta mulher?!  
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4.3.33 Retrato... 

 

O poema dispõe de um único testemunho impresso no LCMC1 (p. 41). 

 

Descrição física do testemunho 

 

RTL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

41. 

  

 Impresso em tinta preta, 13 linhas. À L. 1 consta o título, em caixa alta, da linha 2 a 13 

os versos. 
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Texto crítico com o aparato 

 

RTL 

 

RETRATO...  

  

 De Mundo Novo pertinho,  

 À direita do caminho,  

 Vive um velho secular...  

5 Entre todos os vizinhos,  RTL visinhos, 

 É o mais velho dos velhinhos,  

 O mais velho do lugar.  

   

 Interessante: ─ é pretinho, RTL prêtinho, 

 E o crânio está tão branquinho, RTL crâneo 

10 Que já houve quem julgasse  

 Ser ele simples figura, RTL êle 

 Que um pintor, por travessura,  

 Com duas tintas pintasse...  
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4.3.34 Romance... 

 

O poema dispõe de um único testemunho impresso no LCMC1 (p. 21-22). 

 

Descrição física do testemunho 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

21-22. 

 

Impresso em tinta preta. Página 21: 13 linhas, à linha 1 encontra-se o título em caixa 

alta, na linha 2 consta a dedicatória “À alma jovem e lírica de Aldo Pimenta da Cunha”. Da 

linha 3 a 13 os versos. Entre o segundo e o terceiro parágrafo há uma linha pontilhada. Página 

22: 12 linhas com versos. Entre o quarto e o último parágrafo também há pontilhados.  
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Texto crítico com o aparato 

 

RML 

 

ROMANCE...  

 RML Á alma joven e lírica de Aldo Pimenta da Cunha  

  

 Ralhando, comigo, ela dizia:  

 ─ Hás de deixar de ser ateu! Um dia,  

 hei de te ver, teimoso,  

5 ajoelhado comigo ao pé de um altar!  

   

 E eu, sorrindo, acrescentava:  

 ─ pra casar...  

 E ela continuava:  

 ─ Para rezar também! Para rezar!  

10 Hei de te ver rezando como eu  

 e, como eu, pedindo ao bom Jesus  

 um mundo de venturas pra nós dois!  

   

 Quando parti RML partí 

 ela ficou chorando... E, depois,  

15 certamente ela foi ao pé de um altar  

 pedir ao bom Jesus  

 um mundo de venturas pra nós dois...  

   

 Assistimos, depois,  

 o desfile das horas...  

20 a passagem monótona dos anos...  

   

 Um dia... (disseram-me),  

 ela foi ao pé de um altar...  

 e ajoelhou-se, com alguém, RML alguem, 
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 pra se casar...  
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4.3.35 Sentimentalismo 

 

Segundo a edição de Barreiros (2012, p. 138), o soneto dispõe de sete testemunhos: um 

impresso no LCMC1 (p. 31-32), um impresso no LA1982 (p. 150), um datiloscrito no 

DCMC2 (1) (f. 9r), um datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 9r), um impresso no LCMC2 (p. 18) e 

dois manuscritos no CCMC3 (f. 8v) / (f. 22v). Em nossa pesquisa não encontramos nenhum 

dado novo acerca de novos testemunhos ou variantes. Por isso apresenta-se, a seguir, o texto 

crítico segundo Barreiros (2012, p. 138) e a análise das variantes.  

 

Análise das variantes 

 

As variantes presentes no texto estão relacionadas à pontuação, à acentuação e à 

ortografia. Nas versões impressas e nos datiloscritos nota-se o uso excessivo de reticências no 

interior e no final dos versos como “diferente...”, “cansado...”, “mudado...”, “sombras...”, 

“relíquias...” que foram substituídas por vírgulas nas versões manuscritas. Há uma emenda no 

V. 11 do STM1, o escritor rasurou a vogal ‘o’ da palavra “véo” substituindo por ‘u’ – “véu”. 

No V. 12 do STL1 conjectura-se que tenha ocorrido um erro de impressão, pois a palavra 

“velhinho” está escrita “velinho”. No texto de base STM2, após o último verso, há uma 

observação do autor através da expressão “Sepetido pag. 9” em que ele sinalizou que existe 

outra versão do poema “Sentimentalismo” no mesmo caderno Canções de meu caminho 3ª 

edição. Essa prática de reescrever os textos na terceira edição de CMC mostra o desejo do 

autor em publicar essa obra. 
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Texto crítico  

 

STM2 

 

SENTIMENTALISMO 

 

 Quando eu voltar por lá, mui diferente, 

 já muito envelhecido e mui cansado, 

 ruas e casas, tudo, certamente, 

5 hei de encontrar como eu muito mudado! 

  

 Aquela esquina e aquela casa em frente, 

 onde em tempo feliz de namorado 

 eu passava, serão, naturalmente, 

 sombras, relíquias, a alma do passado... 

  

10 Memória morta, hei de lembrar, no entanto, 

 aquele amor que vi tremer, desfeito, 

 dos olhos dela sob o véu do pranto!... 

  

 E então, velhinho, sem poder, doente, 

 tanta saudade sufocar no peito, 

15 hei de chorar amarguradamente! 
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4.3.36 Saudade diferente 

 

O poema dispõe de um único testemunho impresso no LCMC1 (p. 105 a 107). 

 

Descrição física do testemunho 

 

SDL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

105 a 107. 

 

 Página 105: 12 linhas, à linha 1 consta o título em caixa alta, da linha 2 a 12 os versos. 

No V. 7 a palavra “lamparina” está em itálico. Página 106: 13 linhas com versos; página 107: 

9 linhas com versos. 
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Texto crítico com o aparato 

 

SDL 

 

SAUDADE DIFERENTE  

  

 Estava indo,  

 ultimamente,  

 toda noite, conversar com ELE. SDL ÊLE. 

5 Mas ontem à noite,  

 Sacerdote ausente,  

 encontrei, apagada,  

 a lamparina.  

   

 E foi então que senti uma saudade diferente.  

10 Saudade, para mim,  

 até então desconhecida.  

 A saudade mais doce de minha vida! SDL dôce 

   

 Ó mundo! Se tu soubesses! SDL Ò mundo! se 

 Ó mundo! Se tu soubesses! SDL Ò mundo! se 

   

15 Brasil! Feliz Brasil  

 daquela doce manhã  

 de 26 de abril!  

 Nesta minha saudade diferente  

 compreendi tua Felicidade! SDL compreendí 

   

20 Ó minha Terra da Santa Cruz! SDL Ò 

 Brasil que veio de Nazaré!  

 Brasil que veio da Eternidade  

 pelas mãos de Portugal!  

 Tu és Feliz!  
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25 Aleluia! Aleluia!  

   

 Ó meu velho Portugal SDL Ò 

 eternamente jovem!  

 Quero te agradecer, de coração,  

 com contrição,  

30 toda a beleza,  

 toda a grandeza  

 desta saudade!  

   

 Portugal! Meu Portugal imenso!  

 Nós te devemos a Felicidade!  
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4.3.37 Só 

 

O poema dispõe de um único testemunho impresso no LCMC1 (p. 35 a 37). 

 

Descrição física do testemunho 

 

SL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

35 a 37. 

 

 Página 35: 10 linhas. L. 1 título em caixa alta, da linha 2 a 10 os versos; página 36: 8 

linhas, entre a linha 6 e a 7 constam pontilhados separando os versos. Página 37: 5 linhas, as 

duas primeiras linhas são pontilhadas. 
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Texto crítico com o aparato 

 

SL 

 

SÓ  

  

  Caminhava sozinho... Caminhava... SL sósinho... 

 Que importava, porém, a solidão?  

 Havia céu azul de primavera!  

5 Sol nascente brilhando nos caminhos!  

 Alguém devia vir,  

 acreditava!  

 Toda a minh’alma era um salão em festa  

 que a Esperança vadia iluminava!  

10 Alguém devia vir!  

   

 Um dia...  

 Dois sóis iluminando uma janela!  

 O vento sacudindo  

 as tranças de uns cabelos! SL cabêlos! 

15 Era ela, afinal!  

 Era ela!  

   

 Não!  

 É preciso o silêncio...  

   

 À busca do poente, há um sol tombando...   

20 Uma sombra se alonga para trás...  

 de um vulto, sozinho, caminhando... SL sósinho, 
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4.3.38 Sofrimento... 

 

O poema dispõe de um único testemunho impresso no LCMC1 (p. 67). 

 

Descrição física do testemunho 

 

SFL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

67. 

 

 5 linhas, à L. 1 título em caixa alta. Da linha 2 a 5 os versos. 
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Texto crítico com o aparato 

 

SFL 

 

SOFRIMENTO...  

  

 Sofrimento! Sofrimento!  

 Eu te admiro! És fecundo:  

 Semente de anjo ou demônio  

 Nas tragédias deste mundo! SFL dêste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

 

4.3.39 Súplica 

 

O poema dispõe de um único testemunho impresso no LCMC1 (p. 25). 

 

Descrição física do testemunho 

 

SPL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

25. 

 

 9 linhas, à L. 1 título em caixa alta. Da linha 2 a 9 os versos. 
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Texto crítico com o aparato 

 

SPL 

 

SÚPLICA  

  

 Morto meu sonho! Sem ele, SPL êle, 

 Como hei de a vida aturar!?  

 Dai-me, Senhor, outro sonho!  

5 Não sei viver sem sonhar!  

   

 Desviai-me, Senhor, do mundo,  

 Os olhos e o coração!  

 Que eu ame somente a Vós! SPL sómente 

 Só por Vós tenha paixão!  
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4.3.40 Teimosa... 

 

O poema dispõe de um único testemunho impresso no LCMC1 (p. 19). 

 

Descrição física do testemunho 

 

TML 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, p. 

19. 

 

 9 linhas, à L. 1 título em caixa alta. Da linha 2 a 9 os versos. Entre o título e o início 

do primeiro parágrafo há uma pequena mancha em formato circular, mas nada que interfira na 

leitura do texto. 
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Texto crítico com o aparato 

 

TML 

 

TEIMOSA...  

  

 Tudo, ao chegar da velhice,  

 À natura obedecendo,   

 Perde o vigor, enfraquece,  

5 Vai diminuindo, morrendo...  

   

 Ao contrário é minha dor: TML dôr: 

 Má, teimosa, impertinente,  

 Quanto mais velha se torna,  

 Tanto mais forte se sente!  
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4.3.41 Último sonho 

 

Segundo a edição de Barreiros (2012, p. 154), o soneto dispõe de oito testemunhos: 

quatro impressos no LCMC1 (p. 65-66), JV (p. 2), FAPO (920.CL.02.005), LA1981 (p. 64), 

um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 29r), um datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 29r), um impresso 

no LCMC2 (p. 38) e um manuscrito no CCMC3 (f. 14r). Em nossa pesquisa não encontramos 

nenhum dado novo acerca de novos testemunhos ou variantes. Por isso apresenta-se, a seguir, 

o texto crítico segundo Barreiros (2012, p. 154) e a análise das variantes.  

 

Análise das variantes 

 

O texto apresenta variantes referentes à pontuação, à sintaxe e à ortografia. As versões 

impressas e os datiloscritos expressam no V. 2 o seguinte: “[...] De mais uma ilusão que 

sepultei!”, já no manuscrito, o escritor retirou o vocábulo “mais” apresentando o verso “[...] 

de uma ilusão que sepultei!”. Talvez o surgimento de mais uma cruz no caminho do eu lírico 

descrito no V. 1 tenha sido provocado por uma única ilusão que o poeta alimentou durante 

toda a sua vida. O autor burilou o V. 7 do testemunho US81, rasurou a palavra “caminho” e 

acrescentou à margem direita o vocábulo “carinho”. Trata-se de uma prática de Eulálio Motta 

em burilar, corrigir os textos mesmo depois de publicados.  
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Texto crítico  

 

USM 

 

ÚLTIMO SONHO 

 

 Mais uma cruz ao lado do caminho 

 de uma ilusão que sepultei! 

 Adeus, fonte de sonhos! Adeus, ninho 

5 de esperanças 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. 

  

10 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 

15 de ilusões que acalento e que sepulto! 
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4.3.42 Vivos 

 

O poema dispõe de um único testemunho impresso no LCMC1 (p. 101 a 104). 

 

Descrição física do testemunho 

 

 Página 101: 12 linhas, à L. 1 título, da linha 2 a 12 os versos; página 102: 8 linhas com 

versos; página 103: 13 linhas; página 104: 4 linhas com versos. 
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Texto crítico com o aparato 

 

VVL 

 

VIVOS  

  

 Domingo de Páscoa.  

 De manhãsinha.   

 Sinos repicando.  

5 Vozes de homens cantando,  

 nas ruas,  

 cantos de Fé:  

 “Jesus, Maria, José!”  VVL “Jesús, 

   

 Passam cantando!  

10 Vão acordando  

 as almas sonolentas  

 da cidade adormecida...  

   

 “Soldados de Jesus, VVL Jesús, 

 marchemos sob a cruz!”  

   

15 Ouço estas vozes,  

 ouço esta Luz,  

 e me debruço,  

 meditativo,  

 sobre esta hora de tempestade, VVL sôbre 

20 sobre este tempo de inundação... VVL sôbre êste 

   

 Águas sujas! Impetuosas  

 águas de enchente,  

 tudo invadindo,  

 tudo arruinando!  
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25 Milhões de toros,  VVL tòros, 

 sem raiz, rolando...  

 Ramos sem flores, VVL flôres, 

 galhos sem frutos,  

 corpos sem vida,  

30 tudo descendo,  

 tudo descendo  

 nas águas sujas,  

 impetuosas águas de enchente!  

   

 Mas, ─ ó consolo na tempestade! ─ VVL ─ ò consôlo 

35 Há corpos vivos!  

 Há corpos vivos que estão subindo!  

 Que estão subindo contra a corrente!  
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4.3.43 Aniversário D’ela13 

 

O soneto dispõe de nove testemunhos: um manuscrito no CLC (f. 1r), um manuscrito no 

MA (EH1.808.CL.04.002), um impresso no FAPO (920.CL.02.005), um impresso no LA1981 

(p. 64), um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 9r), um datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 9r), um 

impresso no LCMC2 (p. 19) e dois manuscritos no CCMC3 (f. 9v) / (f. 18v). 

 

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 superior direita consta a 

numeração da folha em tinta vermelha. No V. 12, há uma rasura na palavra “Folhinha”. À 

linha 21 consta a data “1956”. 

 

ADM2 

 

 Manuscrito avulso escrito a lápis. A manha escrita ocupa as 21 linhas das 23 que 

compõem o papel. À L. 1 consta o título, em caixa alta, sublinhado por um traço. Há uma 

emenda no V. 14 na palavra “recordações...”. À linha 20 consta a rubrica do autor. 

 

ADF 

 

 Impresso em tinta azul, 15 linhas. À L. 1 consta o título, em caixa alta, da linha 2 a 15 

os versos. O texto está envolto em uma moldura. 

 

AD81 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Conversão. In: POETAS DA BAHIA E MINAS: 

ANTOLOGIA. Rio de Janeiro: Benedictis, Editores, 1981, p. 64. 

                                                             
13 Houve a necessidade de uma reedição devido ao acréscimo do testemunho ADM4. 



213 
 

 

 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. 

 

ADD1 

 

 O título encontra-se centralizado na margem superior da folha, em caixa alta e com 

espaçamento entre as letras. 15 linhas. No ângulo superior, à direita, consta em tinta azul o 

número “19”. 

 

ADD2 

 

 O título encontra-se centralizado na margem superior da folha, em caixa alta e com 

espaçamento entre as letras. 15 linhas. 

 

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. 

 

ADM3 

 

 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. 

 

ADM4 

 

 Manuscrito em tinta azul, no CCMC3 (f. 18v). 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. Há rasuras no V. 1 em tinta azul e no V. 2 em tinta preta. Há 

emendas nos Vs 7, 10 e 11 em tinta preta. 
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Análise das variantes 

 

Como o próprio título sugere, o soneto retrata um momento nostálgico vivido pelo eu 

lírico que relembra o dia do aniversário da sua amada. As primeiras versões do texto 

apresentam no V. 1 a expressão “Ela faz anos hoje.”, já nos manuscritos mais recentes, o 

poeta substituiu a expressão supracitada pela data do aniversário “29 de abril!”, modificação 

que trouxe uma especificidade ao soneto. Nota-se emendas principalmente no ANM4, no V. 7 

houve o acréscimo do vocábulo “somente”, no V. 10 o escritor rasurou a vogal ‘o’ da palavra 

“resistio” e substituiu pela vogal ‘u’ – “resistiu” e no V. 11 ele também rasurou a consoante 

‘f’ da palavra “malfados” substituindo pela consoante ‘v’ – “malvados”. As demais variantes 

estão relacionadas à pontuação, à ortografia e à acentuação. 
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Texto crítico com o aparato 

 

ADM314 

 

ANIVERSÁRIO D’ELA... ADM1 ADM2 ANIVERSARIO DELA ADM3 ANIVERSARIO 

D’ELA... ADM4 ANIVERSARIO D’ELA (s.r.) 

  

 29 de abril! Antigamente, ADM1 ADM2 ADF AD81 ADD1 ADD2 ADL Ela faz anos hoje. ADM2 

Antigamente (s.v.) ADM3 29 9 de abril{...}/!\ ADM4 {Ela faz} /29 de 

abril!\  

 era um dia de festas este dia! ADF festa, ADD1 ADD2 ADL festas, ADM2 ADF AD81 ADD1 ADD2 

ADL dia. ADM4 dia... 

 Para o meu coração adolescente, AD81 adolescente (s.v.) 

5 era sol, era luz, era alegria! ADM1 ADM2 alegria. 

   

 Houve, um dia, um adeus! Eu voltaria. ADM1 ADM2 ADF AD81 ADD1 ADD2 ADL adeus. ADM4 voltaria... 

 Seria breve a ausência. Permanente, ADF ausência (s.p.) ADM3 ausencia. ADM4 auencia... Permanente (s.v.) 

 somente nosso amor é que o seria... ADM4 [↑somente] ADM1 seria! ADM2 seria. ADF seria... ! AD81 seria!... 

ADD1 ADD2 ADL seria...! 

 E os anos se passaram lentamente... ADM2 o anos ADM1 ADM2 ADF AD81 ADD1 ADD2 ADL passaram... 

ADM4 lentamente (s.r.) 

   

10 Breve ausência tornou-se eternidade! ADM3 ADM4 ausencia ADF eternidade! ─ ADM4 etenidade!   

 E nada resistiu, nem a saudade, ADM1 ADF ADD1 ADD2 ADL ─ nem a saudade! ─ AD81 ADD1 ADD2 

ADL resistiu (s.v.) ─ nem a saudade! ADM4 resisti{o}/u\ ─ nem a 

saudade ─ 

 aos janeiros malvados e fatais! ADM4 mal{f}/v\ados 

   

 Hoje resta a “Folhinha” que, todo ano, ADM4 Hoje existe a FOLHINHA  

 me faz vir à lembrança o velho engano, ADM3 á ADM1 ADM2 ADF ADD1 ADD2 ADL ADM4 lêdo engano... 

AD81 ledo engano... 

15 velhas recordações... e nada mais! ADM4 velhas recordações e... Nunca mais! 

  ADM1 1956 ADM2 [Eulálio Motta] 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 De acordo com o número do fólio, o ADM4 é o mais recente, mas devido à presença de várias rasuras e 

emendas conjectura-se que esse testemunho foi escrito como rascunho. Logo, o ADM3 é considerado a versão 

mais atual do soneto. 
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4.3.44 Nunca mais... 

 

O poema dispõe de oito testemunhos: um manuscrito no CLC (f. 8r a 10r), um impresso 

no LA1981 (p. 68), um impresso no LA1982 (p. 148-149), um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 

7r-8r), um datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 7r-8r), um impresso no LCMC2 (p. 15-16) e dois 

manuscritos no CCMC3 (f. 7r a 8r) / (f. 16v a 17v).  

 

Descrição física dos testemunhos 

 

NMM1 

 

 Fólio 8r: a mancha escrita ocupa as 20 linhas das 22 que compõem o papel, título na L. 

1 em caixa alta, escrito em tinta azul e vermelha e sublinhado por um traço em tinta vermelha. 

Na extremidade superior direita consta o número do papel e logo abaixo há uma sinalização 

em forma de “V” o que mostra que esse texto foi revisto, corrigido pelo autor. À esquerda dos 

cinco primeiros versos há uma mancha ocasionada por algum tipo de líquido, provavelmente 

água, no entanto, não interfere na leitura do texto. Fólio 9r: a mancha escrita ocupa as 19 

linhas das 22 que compõem o papel. À esquerda dos cinco primeiros versos encontra-se a 

mancha já descrita anteriormente. Há rasuras nas linhas 2 e 3 e emendas nas linhas 7 e 8. Na 

linha 6 há uma marcação em tinta vermelha. Fólio 10r: 9 linhas, a mancha se faz presente nas 

cinco primeiras linhas. À L. 8 consta a data “1958” e logo abaixo, um verso em tinta vermelha 

riscado com tinta azul.  

 

NM81 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Conversão. In: POETAS DA BAHIA E MINAS: 

ANTOLOGIA. [s.l.]: Benedictis Editores, 1981, p. 68. 

 

 17 linhas. Título na L. 1 em caixa alta, texto justificado à esquerda com algumas 

estrofes alinhas à direita do papel. 
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NM82 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Sentimentalismo. In: FERNANDES, Aparício (Org.). Anuário 

de poetas do Brasil: 1982. Rio de Janeiro: Folha Carioca, 1982, p. 148-149. 

 

 Página 148: 33 linhas, à L. 1 consta o título em caixa alta, texto alinhado à esquerda. 

Da linha 2 a 33 os versos; página 149: 12 linhas com versos e uma nota de rodapé sinalizando 

que a expressão “Oh, velho mar da cor da dúlcida esperança que já não tenho mais!” foi 

retirado do soneto Ouvindo o Mar do livro Ilusões que passaram. 

 

NMD1 

 

 Datiloscrito em fita preta. Fólio 7r: 32 linhas, à L. 1 consta o título em caixa alta, da 

linha 2 a 32 os versos. Há emendas em tinta azul nos versos 2, 7 e 11. Na margem superior à 

direita encontra-se o número “11” em tinta azul. Fólio 8r: 13 linhas com versos. Na 

extremidade superior esquerda consta o número “13” em tinta azul e abaixo do poema a nota 

de rodapé. 

 

NMD2 

 

 Datiloscrito em fita preta. Fólio 7r: 32 linhas, à L. 1 consta o título em caixa alta, da 

linha 2 a 32 os versos. Há emendas em tinta azul nos versos 2, 7 e 11. Na margem superior à 

direita encontra-se o número “11” em tinta azul. Fólio 8r: 13 linhas com versos. Na 

extremidade superior esquerda consta o número “13” em tinta azul e abaixo do poema a nota 

de rodapé. 

 

NML1 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]:[s.n.], [1983], p. 15-16. 

 

 Página 15: 33 linhas, à L. 1 consta o título centralizado e em caixa alta, da linha 2 a 33 

os versos; página 16: 12 linhas com versos e abaixo do poema a nota de rodapé. 
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NMM2 

 

 Manuscrito em tinta azul. Fólio 7r: a mancha escrita ocupa as 22 linhas das 23 que 

compõem o papel, sendo que cada verso está separado por uma linha em branco. À L. 1 

consta o título, em caixa alta, sublinhado por um traço em tinta vermelha e na extremidade 

superior direita o número do papel também em tinta vermelha. Fólio 7v: manuscrito em tinta 

preta, a mancha escrita ocupa as 17 linhas das 22 que compõem o papel. Na margem superior 

à direita consta o número do papel em tinta vermelha. Fólio 8r: 19 linhas com versos. Na 

extremidade direita consta o número “8” em tinta vermelha e há uma rasura na linha 10. 

 

NMM3 

 

 Manuscrito em tinta azul. Fólio 16v: a mancha escrita ocupa as 22 linhas das 23 que 

compõem o papel. À L. 1 consta o título em caixa alta, na linha 2 aparece o número 1 em 

algarismo romano. Na extremidade direita consta o número “27” em tinta azul e na 

extremidade esquerda o mesmo número em tinta vermelha. Fólio 17r: 19 linhas, à L. 1 o 

número “II”, da linha 2 a 17 os versos. Há emendas nas linhas 4 e 15 em tinta preta, na linha 

12 há uma rasura. Fólio 17v: 7 linhas com versos, na margem superior à esquerda conta o 

número “29” em tinta vermelha. 

 

Análise das variantes 

 

Uma das variantes aparece já no primeiro verso. Os dois primeiros manuscritos 

apresentam no V. 1 a expressão “18 anos, apenas minha idade”, nas versões impressas e 

datilografadas a idade do eu lírico foi escrita por extenso “Dezoito anos...” e no testemunho 

mais recente, o poeta suprimiu a palavra “anos” gerando a expressão “Dezoito apenas, minha 

idade”. Os datiloscritos NMD1 e NMD2 apresentam rasura e emenda no V. 11, inicialmente o 

escritor datilografou “[...] Depois... visão surpreendente dos novos caminhos...”, após a 

revisão do texto, ele rasurou o adjetivo “surpreendente” e substituiu o vocábulo “dos” pela 

preposição “de” e no texto mais atual o verso foi apresentado com essas modificações “[...] 

Depois... visão de novos caminhos...”. Apesar do poeta ter retirado a palavra “surpreendente” 

talvez para dar uma sonoridade melhor ao verso, esse sentimento de surpresa, de novidade 

continuou presente nas entrelinhas dos versos. Após o V. 21 encontra-se um verso inédito no 
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NMM1 que expressa “[...] para os meus olhos”, já nos demais testemunhos o poeta retirou 

essa expressão, no entanto, continuou presente de forma implícita que os olhos do eu lírico 

sentiram-se deslumbrados ao ver o mar pela primeira vez. As outras variantes se referem à 

pontuação, à ortografia e à acentuação. 
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Texto crítico com o aparato 

 

NMM3 

 

NUNCA MAIS... NMM1 NM82 NMD1 NMD2 NML1 NUNCA MAIS! NM81 

NUNCA MAIS... (*) 

 NMM3 I 

  

 Dezoito apenas, minha idade,  NMM1 NMM2 18 anos NM81 NM82 NMD1 NMD2 NML1 Dezoito 

anos, NM81 idade (s.v.) 

 naquele instante de minha vida... NMM1 NML1 NMM3 naquêle NMM1 vida{...}/:\ NM82 NML1 

vida: 

 Quando me dirigi à casa de seus pais NMM2 NMM3 á NMM2 pais, 

5 pra lhe levar o adeus de despedida! NMM1 NM82 NMD1 NMD2 NML1 despedida. NMM2 despedida... 

 Nunca mais esqueceria NMM2 esqueciria 

 aquele instante! NMM1 NMD1 NMD2 NML1 aquêle NMM1 NM81 NM82 NMD1 

NMD2 NML1 NMM2 instante: 

 voltarei breve NMM1 NM81 NM82 NMD1 NMD2 NML1 ─ Voltarei breve! 

NMM2 breve! 

 Não precisa chorar!  

10 e me abraçou chorando  

 sem poder falar! NMM2 falar... 

   

 Depois... visão de novos caminhos... NMD1 NMD2 visão {surpreendente} {dos}/de\ novos caminhos... 

 Uma porção de coisas nunca vistas... NMM1 NM82 NMD1 NMD2 NML1 vistas! 

 Toda uma série de descobrimentos: NMM3 Dota NMM1 NMM2 NMM3 serie NMM2 descobrimentos... 

NMM3 descobrimentos{...}/:\ 

15 “Primeira viagem a trem... NMM1 a primeira NMD1 NMD2 NML1 NMM2 primeira NMM1 

NM82 NMD1 NMD2 trem; NML1 NMM2 trem: 

 aquela impressão singular  

 da estação correndo... NMM1 de estação correndo com o povo, NM82 de estação 

correndo, NMD1 NMD2 NML1 NMM2 da estação correndo, 

 casas correndo... NM82 NMD1 NMD2 NML1 correndo, 

 paisagem correndo... NMM1 NM82 NMD1 NMD2 correndo, NML1 paissagem 

correndo, 

20 tudo correndo  

 com o trem sem sair do lugar... NMM1 NM82 NMD1 NMD2 NML1 NMM2 lugar! 

   

 Primeira visão do mar!  

  NMM1 {para os meus olhos,} 

 Deslumbramento! NMM1 {um} Deslumbramento! 

 Depois escreveria:  
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25 “Oh velho mar da cor da dúlcida esperança NMD1 NMD2 NML1 “Óh NMM3  [↑mar] NMM1 NMD1 NMD2 

NML1 NMM2 NMM3 côr 

 que já não tenho mais” NMM1 mais!”) (x) NM82 NMD1 NMD2 NML1 mais!” (1) NMM2 

mais! NMM3 mais 

   

 A Capital! A Capital NMM1 A Capital! {diante de meus olhos}[↑A Capital] NMM2 “A 

Capital! A Capital 

 diante de meus olhos  

 de menino de arraial! NMM1 de menino de arraial [↑diante dos meus olhos] NMM2 

arral! 

   

30 Os bondes! Os automóveis! Movimentos! NMM1 NM82 NMD1 NMD2 NML1 Automóveis! Movimento! 

NMM2 Automoveis! NMM3 automoveis! 

 (Não havia automóveis nos sertões!) NMM2 automoveis NMM3 automoeves NMM1 NM82 sertões.) 

NMD1 NMD2 NML1 sertões (s.e.)) NMM2 sertões...) 

 gruta baiana. Almoço. Camarões.  NMM1 NMM3 bahiana. NM82 NMD1 NMD2 NML1 NMM2 

“Gruta bahiana”.  

 O colégio. As aulas. Os colegas. NMM2 colegio. NMM3 colegio{s}, 

   

 No quarto de dormir,  

35 no sótão do colégio, NMM1 NMD1 NMD2 NML1 NMM2 NMM3 sotão NMM2 NMM3 

colegio, 

 os livros, os cigarros e a saudade... NMM3 ci{c}/g\arros NMM1 NM82 NMD1 NMD2 NML1 saudade. 

 A saudade faz versos. Escrevia:  

 “Tem duas noites sem luar nos olhos NMM1 NM82 NMD1 NMD2 NML1 NMM2 olhos... 

 e um luar dentro do coração...” NMM1 coração!” NMM2 NMM3 coração... 

   

40 A poeira dos anos em galope  

 Não consegue ofuscar-me  

 aquele instante! NM81 instante: 

 Aquele abraço em prantos NMM1 Aquele {gesto de amor}/abraço em prantos\ NMD1 NMD2 

NML1 Aquêle 

 na presença dos pais! NMM1 NM81 NM82 NMD1 NMD2 NML1 pais... 

45 Aquele “Voltarei breve!” NMD1 NMD2 NML1 Aquêle NMM2 E aquele “Voltarei breve”! 

 E... Nunca mais!  

  NMM1 1958 NM82 (1) Do soneto “Ouvindo o Mar”, “Ilusões que 

passaram...” 

  NMM1 (1) {“Ouvindo o mar”, em Ilusões que passaram...} NMD1 

NMD2 NML1 (1) Do soneto “Ouvindo o mar,” “Ilusões que 

passaram...” 
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4.3.45 Você... 

 

O poema dispõe de seis testemunhos: um manuscrito no CLC (f. 5r a 7r), um 

datiloscrito no DA (EC1.54.CV123.004), um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 37r-38r), um 

datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 37r-38r), um impresso no LCMC2 (p. 44-45) e um manuscrito 

no CCMC3 (f. 21v-22r).  

 

Descrição física dos testemunhos 

 

VCM1 

 

 Manuscrito em tinta azul. Fólio 5r: a mancha escrita ocupa as 16 linhas das 22 que 

compõem o papel. À L. 1 consta o número “II” e logo abaixo o título, em caixa alta, alinhado 

à direita escrito à tinta vermelha e coberto com tinta azul. Fólio 6r: a mancha escrita ocupa as 

21 linhas do papel, à esquerda dos cinco primeiros versos há uma mancha provavelmente 

ocasionada por um algum líquido, mas nada que prejudique a leitura do texto.  Fólio 7r: a 

mesma mancha ocupa os cinco primeiros versos do texto, 14 linhas. Os versos 6 e 7 foram 

rasurados, na linha 14 consta a data “15, 6, 962” e logo abaixo aparece a palavra “fim” escrita 

a lápis.  

 

VCD1 

 

 48 linhas. Há marcas de ferrugem na lateral à esquerda do papel, ocasionadas pela 

utilização de grampos. Título na L. 1 em caixa alta, da linha 2 a 48 os versos. 

 

VCD2 

 

 Fólio 37r: 32 linhas, à L. 1 o título em caixa alta e com espaçamento entre as letras. Na 

extremidade superior direita consta o número “61” em tinta azul. Fólio 38r: na margem 

superior à direita consta o número “63” em tinta azul. 17 linhas, à L. 1 aparece a palavra 

“continuação” e da linha 2 a 17 os versos. 
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VCD3 

 

 Fólio 37r: 32 linhas, título na L. 1 em caixa alta e com espaçamento entre as letras. Da 

linha 2 a 32 os versos. Fólio 38r: 16 linhas com versos. 

 

VCL1 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 44-45. 

 

 Página 44: 37 linhas, à L. 1 o título em caixa alta, da linha 2 a 37 os versos; página 45: 

11 linhas com versos. 

 

VCM2 

 

 Manuscrito em tinta azul. Fólio 21v: a mancha escrita ocupa as 20 linhas das 22 que 

compõem o papel. À L. 1 consta o título, da linha 2 a 20 os versos. O texto ultrapassou a 

margem do papel e na extremidade esquerda consta o número “37” em tinta vermelha. Os 

versos 15 e 19 estão rasurados. Fólio 22r: 20 linhas, na L. 18 a preposição “de” está rasurada. 

Na extremidade superior direita consta o número “38” em tinta vermelha. Nas duas últimas 

linhas há uma observação feita pelo autor “VER Pag. 46 – final de Você:-”. 

 

Análise das variantes 

 

As variantes presentes no texto fazem referência à pontuação, à ortografia e à 

acentuação. O autor escreveu uma observação no final do fólio 22r do testemunho VCM2 que 

expressa “VER Pag. 46 – final de Você:-”, indicando que o restante do texto está em uma 

outra página que se encontra no próprio CCMC3, no fólio 25v, abaixo do poema Canção de 

Ninar. O texto descreve dois momentos marcantes  da vida do eu lírico, primeiro as 

lembranças, as recordações da relação que construiu com a sua amada, retratado através de 

verbos no pretérito imperfeito como “iludia”, “era”, “havia”, entre outros; já no segundo 

momento o eu lírico versa sobre o seu presente através de verbos como “vejo”, “fico”, sinto” 

e se lamenta pelo desencontro amoroso que a vida lhe proporcionou, chegando a conclusão 

que “[...] sinto que nasci cedo demais... / ou que tarde demais Você nasceu!”. Trata-se de um 
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texto bastante reticente, o poeta justificou o uso das reticências através dos V. 20 e 21 que 

expressam “[...] Nas minhas reticências se escondia um laivo de tristeza indefinida...”.   
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Texto crítico com o aparato 

 

VCM2 

 

VOCÊ... VCD1 VCD2 VCD3 VCL1 VOCÊ (s.r.) 

  

 Você...  

 vejo-a passando  

 de braço dado  

5 ao felizardo... VCD1 filizardo...  

 e fico recordando...  

 parece que foi ontem... VCM1 VCD1 VCD2 VCD3 VCL1 ontem! 

 E já se foram mais de vinte anos!  

   

 Você era um esplendor de primavera!  

10 E eu um começo de crepúsculo... VCM1 VCD1 VCD2 VCD3 VCL1 eu... VCM1 comêço 

VCM2 crepusculo... 

   

 Passeávamos... VCM1 VCD1 VCD2 VCD3 VCL1 VCM2 Passeavamos... 

 Futingávamos... VCM1 VCD1 VCD2 VCD3 VCL1 VCM2 Futingavamos... 

 Palestrávamos... VCM1 VCD1 VCD2 VCD3 VCL1 VCM2 Palestravamos... 

 Você admirava o poeta  

15 que vivia em mim...  

  VCM2 {Eu admirava...} 

 Eu admirava em você, VCM1 admirava, 

 inteligência e beleza... VCM2 inteligencia VCM1 VCD1 VCD2 VCD3 VCL1 beleza! 

   

 Nossas palestras tinham reticências VCM1 VCD1 VCD2 VCD3 VCL1 reticências... VCM2 

reticencias 

  VCM2 {Nossas palestras tinham reti} 

 Frases marcadas  

20 de sentido duplo...  

 Nas minhas reticências se escondia VCM2 reticencias 

 um laivo de tristeza indefinida... VCD1 lavio 

 Tristeza de notar e de sentir  
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 a distância do tempo entre nós dois... VCM2 distancia 

25 Você, inteligente, percebia...  

 E fazia, muito feliz,  

 o elogio da inteligência adulta... VCM2 inteligencia VCM1 VCD1 VCD2 VCD3 VCL1 adulta, 

 libertada de tolos romantismos, VCM1 tôlos VCD1 romanticos... VCD2 VCD3 VCL1 

romantismos...  

 de ilusões pueris...  

30 Mas eu não me iludia...  

 compreendia... VCD1 VCD2 VCD3 VCL1 compreendia (s.r.) 

 que não era amor aquilo tudo  

 que entre nós havia VCM2 nos VCM1 VCD1 VCD2 VCD3 VCL1 havia... 

 que era apenas admiração... VCM1 VCD1 VCD2 VCD3 VCL1 admiração: 

35 de mim por você...  

 de você por mim... VCM2 {D}/d\ 

  VCM2 VER Pag. 46 – final de 

  VCM2 Você: - 

   

  VCM1 VCD1 VCD2 VCD3 VCL1 E já se foram mais de 

vinte anos! 

   

 Agora...  

 Vejo Você passando VCM1 VCD1 VCD2 VCD3 VCL1 passando... 

 de braço dado  

40 ao felizardo... VCD1 filizardo... 

  VCM1 {Continua bonita} 

  VCM1 {Admiravelmente bonita!} 

 Fico pensando...  

 E sinto que nasci cedo demais... VCM1 cêdo VCM1 VCD1 VCD2 VCD3 VCL1 demais! 

 ou que tarde demais Você nasceu!  

 Não fosse este erro ou desencontro, VCM1 VCD1 VCD2 VCD3 VCL1 Não fôra VCM1 êrro 

VCM1 VCD1 VCD2 VCD3 VCL1 desencontro... 

45 E o felizardo não seria aquele... VCM1 VCD1 VCD2 VCD3 VCL1 aquêle... 

 teria sido eu!  

   

  VCM1 15, 6, 962. 

  VCM1 fim 
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4.3.46 Tamarindeiro... 

 

O poema dispõe de seis testemunhos: um manuscrito no CLC (f. 23r-24r), um 

manuscrito no MA (EH1.848.CL.08.002), um impresso no LA1981 (p. 67), um datiloscrito no 

DCMC2 (1) (f. 48r), um datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 48r) e um impresso no LCMC2 (p. 

59). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

TMM1 

 

 Manuscrito em tinta azul. Fólio 23r: a mancha escrita ocupa as 23 linhas das 23 que 

compõem o papel. Título na L. 1 em caixa alta, em tinta azul, coberto e sublinhado por tinta 

vermelha. Na extremidade superior direita encontra-se o número “23” também em tinta 

vermelha e logo abaixo do título aparece a expressão “ao dono do Tamarindeiro, Jairo 

Almeida”. O papel apresenta uma mancha nos cinco primeiros versos à margem esquerda 

ocasionada por algum tipo de líquido, provavelmente água, no entanto não interfere na leitura 

do texto. Fólio 24r: 6 linhas com versos, no ângulo superior à direita consta o número “24” 

em tinta vermelha. 

 

TMM2 

 

 Manuscrito em tinta azul, a mancha escrita ocupa as 31 linhas do papel. À L. 1 consta 

o título sublinhado e logo abaixo a expressão “A pedido de Licon para Jairo Almeida”. À L. 

30 consta a rubrica do autor e a data “2 - 3 - 963” na última linha. 

 

TM81 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Conversão. In: POETAS DA BAHIA E MINAS: 

ANTOLOGIA. [s.l.]: Benedictis Editores, 1981, p. 67. 
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 Impresso em tinta preta, 26 linhas. À L. 1 consta o título, em caixa alta. Texto e título 

alinhados à margem esquerda do papel. No V. 16 há uma rasura na palavra “das”, a letra ‘s’ 

foi riscada com lápis de hidrocor vermelho.  

 

TMD1 

 

 Impresso em tinta preta, 30 linhas. À L. 1 título, em caixa alta. Na extremidade 

superior direita o número “85” em tinta azul. Da linha 2 a 30 os versos. 

 

TMD2 

 

  Impresso em tinta preta, 30 linhas. À L. 1 título, em caixa alta. Da linha 2 a 30 os 

versos. 

 

TML1 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 59. 

  

 Impresso em tinta preta, 30 linhas. À L. 1 título, em caixa alta. Da linha 2 a 30 os 

versos. 

 

Análise das variantes 

 

Os dois primeiros manuscritos apresentam a expressão “[...] E esta sombra para minha 

sesta...”,  enquanto que nas demais versões o poeta substituiu o vocábulo “sesta” por 

“conforto”, a sombra do tamarindeiro não proporcionou apenas um breve cochilo após o 

almoço, mas sim promoveu uma sensação de bem estar natural. Ocorreu em dois momentos 

um erro tipográfico, o primeiro foi no V. 11, a palavra “aqueles” foi datilografada “agueles” e 

o segundo momento foi no V. 29 o vocábulo “vegetal” foi datilografada “vetegal”. As demais 

variantes aparecem na pontuação, na ortografia e na acentuação do texto.   

 

 

 



229 
 

 

Texto crítico com o aparato 

 

TML1 

 

TAMARINDEIRO... TMM1 {MEU} TAMARINDEIRO (s.r.) TMM2 Meu 

Tamarindeiro (s.r.) TM81 TMD1 TMD2 TML1 

TAMARINDEIRO (s.r.) 

 TMM1 ao dono do Tamarindeiro, Jairo Almeida. TMM2 

A pedido de Licon para Jairo Almeida. 

  

 Tamarindeiro!  

 Meu Tamarindeiro!  

 Eu era moço,  

5 muito moço ainda,  

 quando te plantei  

 aqui no meu terreiro! TMM1 TMM2 TM81 terreiro. 

   

 Levava adubo para tua fome.  

 Levava água para tua sede. TMM1 TMM2 agua TMM1 TMM2 TMD1 TMD2 TML1 

sêde. 

   

10 Vi te nascerem as primeiras folhas. TMM1 fôlhas! 

 Vi te surgirem os primeiros galhos. TMM1 galhos! 

   

 Recordo, com enlevo, aqueles dias... TMM1 TMM2 TMD1 TMD2 TML1 enlêvo, TMM1 TMM2 

aquêles TMD1 TMD2 agueles 

 Aquele instante de tua infância, TMM1 TMM2 TMD1 TMD2 TML1 aquêle 

 um momento de minha mocidade!  

15 Cresceste. Agora,  TMM1 TMM2 E agora, 

 já maduro em idade,  

 exibes esta copa colossal, TMM1 TMM2 colossal (s.v.) 

 que me dá flores, TM81 dá{s} TMM1 TMD1 TMD2 TML1 flôres, 

 que me dá frutos, TM81 dá{s} 

20 abelhas e passarinhos...  

 E estes galhos para minha rede... TMM2 rêde... 

 E esta sombra para meu conforto... TMM1 TMM2 minha sesta... TMD1 TMD2 TML1 confôrto... 

 Esta doçura para o meu crepúsculo!  TML1 douçura 
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 E eu compreendo,  

25 meu Tamarindeiro! TMM1 TMM2 Tamarindeiro, 

 que tudo isto que me dás agora,  

 com esta tua copa colossal,  

 significa,  

 generoso amigo,  

30 teu agradecimento vegetal! TMD1 TMD2 TML1 vetegal! 

  TMM2 [Eulálio Motta] 

  TMM2 2 - 3 - 963 
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4.3.47 Faz de conta... 

 

O poema dispõe de seis testemunhos: um manuscrito no CLC (f. 35r-36r), um 

manuscrito no MA (EH1.846.CL.07.010), um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 33r), um 

datiloscrito no DCMC2 (2) (F. 33r), um impresso no LCMC2 (p. 42) e um manuscrito no 

CCMC3 (f. 19v). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

FCM1 

 

 Manuscrito em tinta azul. Fólio 35r: título na L. 1 em caixa alta e sublinhado por uma 

linha tracejada. Na extremidade superior direita está o número “34” em tinta vermelha e logo 

abaixo do título aparece a expressão rasurada à lápis “{Para você... você... essa 

desconhecida...}. Há rasuras nos versos 12 e 13 e emendas nos versos 13, 14 e 19. Fólio 36r: à 

margem superior à direita consta o número “35” em tinta vermelha. 7 linhas com versos. 

 

FCM2 

 

 Manuscrito avulso em tinta azul, 30 linhas. À L. 1 título, logo abaixo a dedicatória 

“Para você... você... essa desconhecida...”. À L. 29 consta a rubrica do autor, L. 28 a data 

“Natal, 964” e na última linha o autor sinaliza o local de onde foi retirado o poema “Do livro: 

“Luzes do crepúsculo,” inédito”.  

 

FCD1 

 

 24 linhas, título na L. 1 em caixa alta. Na extremidade superior direita do papel consta 

o número “57” em tinta azul. Da linha 2 a 24 os versos. 

 

FCD2 

 

 24 linhas, título na L. 1 em caixa alta. Da linha 2 a 24 os versos. Há rasuras em tinta 

azul na margem esquerda da primeira e na terceira estrofe.   
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FCL1 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 42. 

 

 24 linhas, título na L. 1 em caixa alta. Da linha 2 a 24 os versos. 

 

FCM3 

 

 Manuscrito em tinta azul, a mancha escrita ocupa as 21 linhas das 22 que compõem o 

papel. À L. 1 consta o título, em caixa alta, na extremidade superior direita aparece o número 

“33” em tinta vermelha. Há emendas nos versos 12 e 14. 

 

Análise das variantes 

 

Todos os testemunhos com exceção do texto de base apresentam no V. 2 a expressão 

“[...] Julgam ser favo de mel”, o manuscrito mais recente expressa “[...] Julgam ser minha 

vida favo de mel...”, o poeta buscou ser mais completo e específico no segundo momento de 

reescrita o que proporcionou uma sonoridade melhor ao verso. O V. 9  demarca a data em 

que o poema foi escrito. Nos dois primeiros manuscritos a data se apresenta em formato 

numérico “1964”, no FCM1 o poeta rasurou o número ‘1’; no testemunho FCM3 a data foi 

escrita por extenso “[...] de novecentos e sessenta e quatro...” percebe-se que em ambas as 

formas de apresentação o poeta suprimiu o início do ano. Trata-se de uma das características 

estilísticas do escritor em datar suas produções na maioria das vezes dessa forma. O FCM1 é 

o testemunho que mais apresenta variantes por ter sido a primeira versão do texto. No V. 10 

“[...] faz de conta que estou feliz alegre...”, o adjetivo “feliz” foi rasurado; no V. 11  a 

expressão “[...] que aind” encontra-se rasurada e substituída pela expressão “[...] que estou 

feliz...”, após esse verso há outro inédito presente no FCM1 que diz “[...] que ainda sou 

poeta”, esse verso continuou presente na segunda versão, porém sem o advérbio “ainda”. E o 

V. 14 do FCM3 que apresenta “[...] Faz de conta que minha vida”, o FCM1 redigiu no 

primeiro momento “[...] Faz de conta que você é minha” e ao corrigir, rasurou a expressão 

“[...] você é minha” substituindo por “[...] minha vida”. As demais variantes são referentes à 

acentuação e à pontuação. 
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Texto crítico com o aparato 

 

FCM3 

 

FAZ DE CONTA... FCD1 FCD2 FCL1 FAZ DE CONTA (s.r.) 

 FCM1 {Para você... FCM2 Para você... 

 FCM1 você... essa desconhecida...} FCM2 você... essa 

desconhecida... 

  

 Aparências... como enganam! FCM3 Aparencias... 

 Julgam ser minha vida favo de mel... FCM1 FCM2 FCD1 FCD2 FCL1 Julgam ser favo de mel, 

 Minha vida... pobre vida... FCM1 FCM2 FCD1 FCD2 FCL1 vida! 

5 Apenas... Taça de fel... FCM1 FCM2 fel. FCD1 FCD2 FCL1 fel! 

   

 Felicidade para mim tem sido... FCM1 FCM2 felicidade, para mim, tem sido (s.r.) FCD1 FCD2 FCL1 

sido (s.r.) 

 permanente, monótono FCM1 FCM2 permanente (s.v.) e monótono 

 faz de conta...  

 Agora mesmo, neste Natal FCD1 FCD2 FCL1 mesmo (s.v.) FCM2 Natal... 

10 de novecentos e sessenta e quatro...  FCM1 de {1}964... FCM2 de 1964... 

 faz de conta que estou alegre, FCM1 que estou {feliz} alegre... FCD1 FCD2 FCL1 alegre...  

 que estou feliz... FCM1 Faz de conta... {que ain} [↑que estou feliz...] 

  FCM1 que [↑ainda] sou poeta. FCM2 que sou poeta. 

 Faz de conta que ainda sou jovem, FCM3 Faz [↑de] FCD1 FCD2 FCL1 jovem (s.v.) 

 com todo encanto da juventude...  

   

15 Faz de conta que minha vida FCM1 {que} /de\ FCM1 que {você é minha} /minha vida...\ 

 é mesmo um favo de mel... FCM2 FCD1 FCD2 FCL1 mel! 

 Faz de conta que você é minha FCM1 E FCM2 Faz de conta... que você é minha, FCD1 FCD2 FCL1 

minha... 

 que é meu presente de Papai Noel... FCM2 Pai FCM1 FCM2 Noel! 

   

 Faz de conta...  

20 Faz de conta...  

 Faz de conta...  

  FCM2 [Eulálio Motta] 
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  FCM2 Natal, 964. 

  FCM2 Do livro: “Luzes do crepúsculo,” inédito. 
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4.3.48 Hino do Ginásio Mundo Novo 

 

O poema dispõe de três testemunhos: um manuscrito no MA (EH1.852.CL.08.006), um 

impresso solto no DCMC2 (1) (f. 119r) e um impresso no LCMC2 (p. 75). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

HGM 

 

 Manuscrito em tinta azul, 24 linhas. À L. 1 o título sublinhado, da linha 2 a 24 os 

versos. 

 

HGF 

 

 Impresso em tinta preta em formato de folheto que está preservado no interior do 

DCMC2 (f. 119r). 23 linhas, título na L. 1 em caixa alta. Logo abaixo, estão os créditos da 

letra e da música “Letra de Eulálio Motta – Música de Almiro Oliveira”. Na extremidade 

superior direita encontra-se o número “119” em tinta azul. O folheto possui dois furos na 

margem esquerda do papel. O texto está alinhado à margem esquerda acompanhado das notas 

musicais que está à direita do papel.  

 

HGL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 75. 

 

 24 linhas, título na L. 1 em caixa alta. À L. 2 “Letra de Eulálio Motta”, à L. 3 “Música 

de Almiro Oliveira”. Da linha 3 a 24 os versos. 

 

Análise das variantes 

 

O HGM é o testemunho que mais apresenta variantes comparado ao texto de base. No 

V. 1, do HGM consta a expressão “[...] Estudante do nosso ginásio”, enquanto que nas 

versões posteriores aparece “[...] Estudante do nosso colégio”. Antigamente a palavra 
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“ginásio” era usada para designar o local destinado à educação física e à educação intelectual 

dos jovens. Com o último significado o termo continuou a ser usado destinado ao curso 

fundamental. Porém, com o passar do tempo, o termo em destaque passou a ser empregado 

sobretudo com o sentido de educação física, nesse caso, o poeta acompanhou a transição 

semântica da palavra e resolveu substituí-la por “colégio” que continua sendo o termo mais 

usado no momento. O HGM apresenta no V. 6 a expressão “[...] Estudante é futuro...”, já nas 

demais versões o poeta substituiu a palavra “estudante” por “mocidade”. Por se tratar de um 

hino que convoca aos jovens à lutarem por um mundo melhor, talvez o vocábulo “mocidade” 

contemple mais essa ideia de jovens agrupados em prol de um objetivo. As demais variantes 

estão relacionadas à pontuação e à ortografia. 
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Texto crítico com o aparato 

 

HGL 

 

HINO DO GINÁSIO MUNDO NOVO  

 HGM HGF Letra de Eulálio Mota 

 HGM HGF Música de Almiro Oliveira 

  

 Estudante do nosso colégio. HGM de nosso ginásio, HGF colégio, 

 Nos estudos sê forte, viril, HGM forte e viril (s.v.) 

 Que esta terra que tem o teu berço  

5 É pedaço de chão do Brasil. HGM Brasil! 

   

 E Brasil é gigante, é grandeza, HGM grandeza! 

 Mocidade é futuro, é porvir, HGM Estudante é futuro, é porvir. 

 Um futuro pequeno, mesquinho,  

 Tens dever de jamais consentir. HGM consentir! 

   

10 Consciência de orgulho gigante HGM Conciência 

 E humildade de alma cristã, HGF cristã. 

 São belezas e tens o dever  

 De as levar ao Brasil de amanhã!  

   

 Eia, pois, Mocidade! Eia! Avante!  

15 Nos estudos sê forte, viril, HGM viril (s.v.) 

 Que esta terra em que tem o teu berço  

 É pedaço de chão do Brasil!  

   

 ESTRIBILHO:  

   

 Mundo Novo! Em teu colégio, HGM Novo (s.e.) em teu ginásio, 

20 Conquista, altivo e seguro,  

 Com as batalhas do presente,  
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 As vitórias do futuro!  

  HGM Mundo Novo, 18-5-965 

  HGM [Eulálio Motta] 
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4.3.49 Caixa de papelão 

 

O poema dispõe de quatro testemunhos: um manuscrito no CLC (f. 41r a 43r), um 

datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 39r-40r), um datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 39r-40r) e um 

impresso no LCMC2 (p. 48-49).  

 

Descrição física dos testemunhos 

 

CPM 

 

 Manuscrito em tinta azul. Fólio 41r: 22 linhas, título na L. 1 em caixa alta e em tinta 

vermelha. Na extremidade superior direita consta o número “41” também em tinta vermelha. 

Fólio 42r: 19 linhas com versos. No ângulo superior à direita do papel consta o número do 

papel. Fólio 43r: 10 linhas com versos e na L. 11, consta a data “1966”. 

 

CPD1 

 

 Fólio 39r: 26 linhas, à linha 1 o título, em caixa alta. Na extremidade superior direita 

consta o número “69” em tinta azul. Da linha 2 a 26 os versos. Há uma emenda em tinta azul 

no V. 5. Fólio 40r: 25 linhas com versos, há uma emenda também em tinta azul na linha 1.  

 

CPD2 

 

 Fólio 39r: 30 linhas com versos; fólio 40r: 19 linhas com versos, há emenda em tinta 

azul na linha 3. 

 

CPL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 48-49. 

 

 Página 48: 32 linhas, título na L. 1 em caixa alta; página 49: 19 linhas com versos. 
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Análise das variantes 

 

A maior parte das variantes que aparecem no texto são referentes à acentuação e à 

pontuação. Os datiloscritos apresentam um erro tipográfico no V. 5, a palavra “estante” foi 

datilografada “estente”, o escritor rasurou a segunda vogal ‘e’ e substituiu pela vogal ‘a’ – 

“estante”. No V. 26 dos mesmos testemunhos a expressão “Abro-a” aparece “Agro-a”, o 

poeta substituiu a consoante “g” por “b”, variante que pode ter sido ocasionada também por 

um erro tipográfico ou simplesmente porque o autor no seu momento de produção acabou 

datilografando “Agro-a” com a intenção de escrever “Agora” que aparece no V. 32. 
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Texto crítico com o aparato 

 

CPL 

 

CAIXA DE PAPELÃO... CPM CAIXA DE PAPELÃO (s.r.) 

  

 Não há mais motivo, CPM ha 

 não há mais razão CPM ha 

 para esta caixa de papelão  

5 estar tomando espaço  

 em minha estante... CPM estante. CPD1 CPD2 est{e}/a\nte 

 olhando-a,  

 tenho a impressão  

 de estar fitando  

10 uma urna funerária;  

 porque, na verdade,  

 ela encerra um cadáver,  

 o cadáver de um sonho:  

 aquelas cartas que você me fez, CPD1 CPD2 CPL fêz, 

15 aquelas cartas cheias de você!  

   

 Tantos anos já se foram!  

 Tudo está tão longe,  

 tão distante, CPM distante! 

 tudo está tão morto, CPM morto (s.v.) 

20 que não há mais razão CPM ha 

 para esta caixa de papelão CPM pra 

 estar tomando espaço   

 em minha estante!  

   

 Não tenho devoção  

25 a coisas mortas. CPM às  

 Prefiro ver este lugar vazio.  
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 Abro-a. Revejo os envelopes, CPD1 CPD2 A{g}/b\ro-a. CPM envelopes... 

 desbotados pelos anos...  

 Letras esmaecidas...  

30 Esta caligrafia...  

 era uma festa para o coração  

 quando o correio a trazia...  

   

 Agora...  

 uma a uma apanhando  

35 vou rasgando... CPM rasgando (s.r.) 

 sem reler, CPM reler (s.v.) 

 vou atirando CPM e 

 à cesta de papel... CPM á cesta de papel, 

 naturalmente... CPM naturalmente, 

40 displicentemente... CPM displicentemente, 

 sem nenhum sabor de fel... CPM fel! 

   

 Esta tristeza que estou sentindo  

 é natural,  

 é do tempo.  

45 Este inverninho  

 do mês de julho, CPM julho (s.v.) 

 a tristeza nas almas insinua... CPM CPL insinúa. 

 Estas árvores molhadas...  

 este dia sem sol...  

50 este céu escuro e chorão CPD1 CPD2 ceu 

 derramando lágrimas na rua...  

  CPM 1966 
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4.3.50 Sozinho 

 

O poema dispõe de oito testemunhos: Dois manuscritos no MA (EH1.837.CL.07.001), 

um impresso no LA1981 (p. 61), um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 20r), um datiloscrito no 

DCMC2 (2) (f. 20r), um impresso no LCMC2 (p. 29) e dois manuscritos no CCMC3 (f. 11v-

12r) / (f. 14r-15r). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

SZM1 

 

 Manuscrito em tinta azul, 28 linhas. Título na L. 1 em caixa alta, escrito e sublinhado 

em tinta vermelha. À L. 26, a data “30-11-976”, logo abaixo consta a rubrica do autor e uma 

nota de rodapé “Do livro: ‘Luzes do crepúsculo,’ inédito”.  

 

SZM2 

 

 Manuscrito em tinta azul, 25 linhas. Título sublinhado e em caixa alta na L. 1. Da 

linha 2 a 25 os versos. 

 

SZ81 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Conversão. In: POETAS DA BAHIA E MINAS: 

ANTOLOGIA. [s.l.]: Benedictis Editores, 1981, p. 61. 

 

 Impresso em tinta preta, 25 linhas. Título na L. 1 em caixa alta. Texto e título 

alinhados à margem esquerda do papel. No V. 22 há uma rasura na palavra “analisar”, que foi 

substituída pela palavra “alisar” em tinta vermelha ao lado do verso. 

 

SZD1 
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 25 linhas, à L. 1, título em caixa alta, e com espaçamento entre as letras. Na margem 

superior à direita consta o número “35” rasurado em tinta azul e substituído por “39” também 

em tinta azul. Da linha 2 a 25 os versos. 

 

SZD2 

 

 25 linhas, à L. 1, título em caixa alta, e com espaçamento entre as letras. Da linha 2 a 

25 os versos. 

 

SZL1 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 29. 

 

 25 linhas, título na L. 1 em caixa alta. Da linha 2 a 25 os versos.  

 

SZM3 

 

 Manuscrito em tinta preta. Fólio 11v: a mancha escrita ocupa as 21 linhas das 22 que 

compõem o papel. À L. 1 consta o título, em caixa alta em tinta vermelha. Logo abaixo do 

título há uma observação do autor “Ver pag. 23”. Na extremidade superior esquerda aparece o 

número “15”, em tinta preta. Fólio 12r: no ângulo superior à direita consta o número “16” em 

tinta vermelha. A mancha escrita ocupa apenas 7 linhas com versos. 

 

SZM4 

 

 Manuscrito em tinta azul. Fólio 14r: 22 linhas, à L. 1, o título em caixa alta e ao lado 

uma observação feita pelo autor “2ª vez – ver pag. 15”. Na extremidade superior direita consta 

o número “23”em tinta vermelha. Entre os versos 9 e 13 aparece na margem à esquerda a 

palavra “Repetido” sublinhada na posição vertical em tinta preta. Fólio 15r: na extremidade 

superior direita consta o número “24” em tinta vermelha. A mancha escrita ocupa apenas 4 

linhas com versos.  
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Análise das variantes 

 

Em todos os testemunhos exceto no texto de base, o V. 2 é composto pela expressão 

“[...] Imagino que já estás velhinha...”, já o SZM4 expressa de uma forma mais sintética “[...] 

Imagino que estejas velhinha...”. No V. 7 do SZM4 a palavra “olhando” está “lhando”, 

ocasionado provavelmente por um descuido na ortografia. O SZ81 foi impresso com um erro 

de digitação no V. 23, a palavra “alisar” está “analisar”, em virtude desse equívoco, o autor 

rasurou a letra ‘n’ e acrescentou ao lado do verso a palavra correta. A primeira versão SZM1 

não possui o V. 1 “Pensando em ti...”. Os manuscritos SZM3 e SZM4 apresentam uma 

observação abaixo do título, o primeiro sinaliza “Ver pág. 23” e o segundo chama atenção que 

trata de uma segunda versão “2ª vez – ver pág. 15”. Ambos os manuscritos fazem parte do 

CCMC3. 
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Texto crítico com o aparato 

 

SZM4 

 

SOZINHO SZM1 SOSINHO... SZM2 SZ81 SZD1 SZD2 SZL1 

SOZINHO... 

 SZM3 Ver pag. 23 SZM4 2ª vez – ver pag. 15 

  

 Pensando em ti... SZD1 SZD2 SZL1 tí... 

 Imagino que estejas velhinha... SZM1 SZM2 SZ81 SZD1 SZD2 SZL1 SZM3 que já estás  

 cabelos grisalhos...  

5 como eu gostaria  

 de passar a mão  

 em teus cabelos...  

 olhando SZM4 lhando 

 teus olhos...  

10 recordando  

 versos que escrevi na mocidade: SZ81 mocidade: ─ 

 “Tem duas noites sem luar nos olhos... SZM3 Tem 

 e um luar dentro do coração...” SZM1 SZD1 SZD2 SZL1 “E SZM3 SZM4 coração... 

   

 Chego ao fim do caminho SZM1 SZM2 SZ81 SZD1 SZD2 SZL1 caminho... 

15 sozinho... SZM1 sosinho... 

 sem a tua presença ao meu lado...  

 Fui culpado... SZM1 SZM2 SZ81 SZD1 SZD2 SZL1 culpado. 

 É um castigo de minha culpa esta solidão SZM1 SZM2 SZ81 SZD1 SZD2 SZL1 SZM3 solidão... 

 Ficaste fora de minha vida...  

20 Mas não saíste de meu coração... SZM1 SZM2 SZD1 SZD2 SZL1 SZM3 SZM4 saiste SZM2 

SZ81 coração! 

 Sozinho... SZM1 sosinho... SZM2 SZ81 sozinho! 

 Sozinho... SZM1 sosinho... SZM2 SZ81 sozinho! 

 sem a possibilidade  

 de alisar os teus cabelos brancos... SZ81 a{n}alisar [→alisar] SZM1 brancos, 

25 fazendo-te um carinho SZM1 SZD1 SZD2 SZL1 carinho... 

 neste fim de caminho... SZM2 SZ81 caminho! 
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  SZM1 30-11-976 

  SZM1 [Eulálio Motta] 

  SZM1 Do livro: “Luzes do crepúsculo,” inédito. 
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4.3.51 Impossível 

 

Segundo a edição de Barreiros (2012, p. 160), o soneto dispõe de sete testemunhos: um 

manuscrito no CFSJ (f. 22r), um impresso no LA1981 (p. 63), um datiloscrito no DCMC2 (1) 

(f. 15r), um datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 15r), um impresso no LCMC2 (p. 24), dois 

manuscritos no MA (EH1.807.CL.04.001) e um manuscrito no CCMC3 (f. 10v). Em nossa 

pesquisa não encontramos nenhum dado novo acerca de novos testemunhos ou variantes. Por 

isso apresenta-se, a seguir, o texto crítico segundo Barreiros (2012, p. 160) e a análise das 

variantes.  

 

Análise das variantes 

 

Os datiloscritos apresentam no V. 5  a palavra “alebria” que equivale à “alegria”, 

variante ocasionada por um erro tipográfico. Há uma emenda no V. 7 do IPM1, o autor 

escreveu a expressão “[...] Diferente seria...” e durante a revisão substituiu por “[...] Ao 

contrário seria...”, que se fez presente nas versões posteriores. O testemunho IPM3 apresenta 

uma emenda no V. 10, a palavra “aconteceu” foi escrita inicialmente “conteçou” e logo após o 

escritor rasurou a cedilha e substituiu a vogal ‘o’ por ‘e’. As demais variantes estão 

relacionadas à pontuação à ortografia e à acentuação.  
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Texto crítico  

 

IPM3 

 

IMPOSSÍVEL 

 

 Hoje a alegria amanheceu comigo 

 Depois de tanto tempo de tristeza... 

 Mas manter alegria não consigo 

5 que ser triste é de minha natureza! 

  

 Marginal da alegria e da beleza, 

 somente em sofrimento é que me abrigo... 

 Ao contrário seria, com certeza, 

 se eu conseguisse reviver contigo... 

  

10 Contigo reviver! Recomeçar 

 Aquele amor que um dia aconteceu! 

 Ah se fosse possível eu voltar! 

  

 O impossível aconteceria! 

 E a alegria de um sonho que viveu 

15 Só assim, permanente voltaria! 
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4.3.52 Último momento... 

 

O poema dispõe de cinco testemunhos: um manuscrito no MA (EH1.834.CL.06.008), 

um impresso no LA1981 (65), um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 68r), um datiloscrito no 

DCMC2 (2) (f. 68r) e um impresso no LCMC2 (81). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

UMM 

 

 Manuscrito em tinta azul, 30 linhas. À L. 1 o título sublinhado, na L. 28 consta a 

rubrica do autor, na L. 29 a data e na L. 30 o local de onde foi retirado o poema “Do livro: 

‘Luzes do crepúsculo,’ inédito”. 

 

UM81 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Conversão. In: POETAS DA BAHIA E MINAS: 

ANTOLOGIA. Rio de Janeiro: Benedictis, Editores, 1981, p. 65. 

 

 30 linhas, título na L. 1 em caixa alta, acompanhado do número “(1)” indicando nota 

de rodapé. À L. 2 consta a dedicatória “A Jorge Amado”. Da linha 3 a 28 os versos. Nas 

linhas 29 e 30 encontra-se a nota de rodapé “(1) ‘Poema bonito e melancólico, reflete a 

realidade do tempo que passa’. ─ Jorge Amado”. A dedicatória e a segunda estrofe estão 

alinhadas à margem direita do papel.  

 

UMD1 

 

 31 linhas, título na L. 1 em caixa alta, acompanhado do número “(1)” indicando nota 

de rodapé. Na extremidade superior direita consta o número “127”, em tinta azul. À L. 2 a 

dedicatória “A Jorge Amado”. Da linha 3 a 28 os versos. Nas linhas 29 e 30 encontra-se a 

nota de rodapé “(1) ‘Poema bonito e melancólico, reflete a realidade do tempo que passa’” e 

na linha 31 “Jorge Amado”.  
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UMD2 

 

 31 linhas, título na L. 1 em caixa alta, acompanhado do número “(1)” indicando nota 

de rodapé. À L. 2 a dedicatória “A Jorge Amado”. Da linha 3 a 28 os versos. Nas linhas 29 e 

30 encontra-se a nota de rodapé “(1) ‘Poema bonito e melancólico, reflete a realidade do 

tempo que passa’” e na linha 31 “Jorge Amado”. Há pequenas manchas na lateral direita do 

papel, no espaço em branco. 

 

UML 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]:[s.n.], [1983], p. 81. 

 

 30 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 27 os versos. Na L. 28 

e 29 a nota de rodapé “(1) ‘Poema bonito e melancólico, reflete a realidade do tempo que 

passa’” e na linha 30 “Jorge Amado”. Texto e título justificados à margem esquerda do papel. 

 

Análise das variantes 

 

O testemunho UMM é o que mais apresenta variantes principalmente referentes ao 

léxico comparado aos demais. O manuscrito expressa no V. 2 “[...] de crianças e jovens”, já 

nas versões posteriores, o escritor substituiu a palavra “jovens” por “adolescentes”. Há uma 

emenda no V. 19 do UMM, o complemento “me” foi acrescentado depois na margem superior 

do verso. E no V. 24 do mesmo manuscrito, consta a expressão “[...] Suportar o 

sofrimento...”, enquanto que nos demais testemunhos, o poeta substituiu o verbo “Suportar” 

por “Aceitar”. Ambos os verbos refletem a relação do eu lírico frente ao sofrimento. Nesse 

momento podemos associar a figura do eu lírico ao perfil do próprio poeta. No início de sua 

caminhada com toda uma vida pela frente ele não aceitava a dor, o sofrimento, nesse período 

ele apenas suportava a presença de tais sentimentos. Com o passar dos anos, o fim do 

caminho se aproximando, ele demonstrou um certo conformismo em aceitar “[...] a chegada 

do último momento!”. As demais variantes estão relacionadas à pontuação e à acentuação. 
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Texto crítico com o aparato 

 

UML 

 

ÚLTIMO MOMENTO... UMM O ultimo momento UM81 UMD1 UMD2 ÚLTIMO 

MOMENTO... (1) 

 UM81 UMD1 UMD2 A Jorge Amado 

  

 Algazarra alegre  

 de crianças e adolescentes UMM e jovens 

 passando em minha rua, UM81 rua... 

5 a caminho dos colégios... UMM colegios... 

 Fico pensando...  

 Também eu já fui assim...  

 Também eu já fui gente...  

 Tive infância. UM81 infância... 

10 Tive juventude. UM81 juventude... 

 Tive a vida toda pela frente... UMM frente. UM81 frente! 

 Sonhava...  

 Aspirava...  

 Escrevia...  

15 Publicava.  

   

 E a vida foi passando...  

 a velhice veio chegando,  

 fazendo companhia  

 à solidão que comigo já vivia... UMM á 

   

20 Agora... que me resta? UMM [↑me] resta?! 

 o problema dificílimo UMM A tarefa dificilima 

 de aprender  

 a conviver  

 com o nada. UMM UM81 nada! 
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25 Aceitar o sofrimento UMM Suportar 

 de esperar apenas a chegada  

 do último momento!  

  UMM [Eulálio Motta] 

  UMM 25-1-979 

  UMM Do livro: “Luzes do crepúsculo,” inédito. UM81 

UMD1 UMD2 UML (1) “Poema bonito e melancólico, 

reflete a realidade do tempo que passa”. UM81 ─ Jorge 

Amado UMD1 UMD2 UML JORGE AMADO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 
 

 

4.3.53 Canção de Ninar 

 

O poema dispõe de seis testemunhos: um manuscrito no MA (EH1.833.CL.06.007), um 

datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 16r), um datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 16r), um impresso no 

LCMC2 (p. 25) e dois manuscritos no CCMC3 (f. 15v-16r) / (f. 25r-25v). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

CNM1 

 

 Manuscrito em tinta azul, 27 linhas. Título na L. 1 em caixa alta, exceto a preposição 

“de” que está em fonte menor. Há uma marca de ferrugem na margem superior do centro do 

papel ocasionada pela utilização de clipe. Na L. 25 conta a data “Setembro, 18, 979”, na L. 26 

a rubrica do autor, e na última linha uma nota sinalizando o local de onde foi retirado o poema 

“Do livro: ‘Luzes do crepúsculo’, inédito”. Logo abaixo, aparece a palavra “VIRE”, em caixa 

alta. 

 

CND1 

 

 25 linhas, título na L. 1 com uma emenda em tinta azul. O autor acendeu a letra ‘N’ de 

“Ninar”. Na extremidade superior direita consta o número “31” em tinta azul. Da linha 2 a 25 

os versos.  

 

CND2 

 

 25 linhas, título na L. 1 com uma emenda em tinta azul. O autor acendeu a letra ‘N’ de 

“Ninar”. Da linha 2 a 25 os versos.  

 

CNL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]:[s.n.], [1983], p. 25. 

 

 25 linhas, título na L. 1 em caixa alta. Da linha 2 a 25 os versos. 
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CNM2 

 

 Manuscrito em tinta azul. Fólio 15v: a mancha escrita ocupa as 19 linhas das 22 que 

compõem o papel. Título na L. 1 em caixa alta, com exceção da preposição “de” que está em 

fonte menor. Acima do título há uma observação feita pelo autor “Repetido 45 e 25”. Na 

extremidade superior esquerda aparece o número “25” em tinta vermelha. Fólio 16r: na 

margem superior à direita consta o número “26” em tinta vermelha. 8 linhas com versos.  

 

CNM3 

 

 Manuscrito em tinta azul. Fólio 25r: a mancha escrita ocupa as 20 linhas das 22 que 

compõem o papel. Título na L. 1 em caixa alta, com exceção da preposição “de” que está em 

fonte menor. Acima do título há uma observação feita pelo autor “Repetida: 25 a 45”. Na 

extremidade superior esquerda aparece o número “45” em tinta vermelha. Há uma emenda na 

palavra “silencio” no V. 4. Fólio 25v: na margem superior à esquerda consta o número “46” 

em tinta vermelha. 19 linhas com versos, na margem lateral à direita no sentido vertical, há a 

seguinte observação: “Repetido: pg. 25” em tinta preta. 

 

Análise das variantes 

 

A maior parte das variantes está relacionada à pontuação e à acentuação. No que se 

refere ao aspecto lexical, o testemunho CNM2 apresenta no V. 5 a expressão “[...] velho 

relógio... amigo”, já nas outras versões, o poeta substituiu o adjetivo “amigo” por “antigo”, 

variante que reflete um apreço do eu lírico para com o relógio que é posto no poema não 

apenas como um mero objeto. Os manuscritos CNM2 e CNM3 fazem parte do CCMC3, 

tratam-se de duas versões que apresentam pequenas diferenças entre si. No fólio 25v do 

CNM3 nas linhas 9 a 19 consta o final do poema Você. 
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Texto crítico com o aparato 

 

CNM3 

 

 CNM2 Repetido 45 e 25 CNM3 Repetida: 25 a 45 

CANÇÃO DE NINAR CNM1 CNM2 CNM3 CANTIGA de NINAR... CND1 CND2 CNL 

CANÇÃO DE NINAR 

  

 Madrugada insônia... CND1 CND2 CNL CNM2 de CNM3 insonia... 

 Duas gotas de som  

 na sala escura e deserta... CNM1 deserta (s.r.) CND1 CND2 CNL CNM2 deserta, 

5 espantando o silêncio... CNM2 silencio... CNM3 {de}/si\lencio... 

 velho relógio... antigo CNM2 CNM3 relogio... CNM1 CND1 CND2 CNL antigo... CNM2 

amigo... 

 personagem da casa...  

 Saberia da família toda a estória CND1 CND2 CNM2 CNM3 familia CND1 CND2 CNL CNM2 CNM3 

estoria 

 se tivesse memória... CND1 CND2 CNM2 CNM3 memoria... 

   

10 Duas horas da manhã CND1 CND2 CNL manhã, 

 e nada de sono vir!  

 Penso em ti, inevitavelmente! CNM1 CND1 CND2 CNL CNM2 inevitavelmente... 

 E me alivia  

 a fantasia... CNM1 CND1 CND2 CNL CNM2 fantasia: 

15 Imagino minha cabeça  

 em teu colo macio CNM1 CND1 CND2 CNL CNM2 macio... 

 perfume de tuas mãos  

 em meus cabelos...  

 E tua voz de mel  

20 cantando para eu ouvir... CND1 CND2 CNL CNM2 pra 

 Cantando  

 baixinho... CNM2 baixinho, 

 muito baixinho CNM1 CND1 CND2 CNL baixinho... 

 para dormir CNM1 CNM2 pra eu dormir... 

25 Tua voz de mel...  

 muito baixinho...  
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 muito baixinho...  

 pra eu dormir...  

  CNM1 Setembro, 18, 979 

  CNM1 [Eulálio Motta] 

  CNM1 Do livro: “Luzes do crepússculo”, inédito. 

  CNM1 VIRE 
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4.3.54 São João 

 

O poema dispõe de cinco testemunhos: um impresso no LA1981 (p. 62), um datiloscrito 

no DCMC2 (1) (f. 14r), um datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 14r), um impresso no LCMC2 (p. 

23) e um manuscrito no CCMC3 (f. 24v). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

SJ81 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Conversão. In: POETAS DA BAHIA E MINAS: 

ANTOLOGIA. Rio de Janeiro: Benedictis, Editores, 1981, p. 62. 

 

 21 linhas, título na L. 1 em caixa alta. Da linha 2 a 21 os versos. 

 

SJD1 

 

 25 linhas, título na L. 1 em caixa alta. Na margem superior à direita consta o número 

“27” em tinta azul. Da linha 2 a 25 os versos.  

 

SJD2 

 

 24 linhas, título em caixa alta. Há emendas nos versos 1, 3 e 20 em tinta azul.  

 

SJL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]:[s.n.], [1983], p. 23. 

 

 25 linhas, título na L. 1 em caixa alta. Da linha 2 a 25 os versos. 

 

SJM 
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 Manuscrito em tinta azul, a mancha escrita ocupa as 22 linhas que compõem o papel. 

Na extremidade superior esquerda consta o número “44” em tinta vermelha. 

 

Análise das variantes 

 

Os datiloscritos apresentam erros tipográficos nos V. 1 e 18, o vocábulo “mais” foi 

datilografado “maia”; no SJD2 há uma emenda na palavra “maia”, o poeta substituiu a vogal 

‘a’ pela consoante ‘s’. Todos os testemunhos com exceção do manuscrito, apresentam no V. 6 

a expressão “[...] daquela noite”, já no SJM aparece “[...] aquela noite” que acompanha o 

sentido do verso que antecede “[...] aquela recordação...”. Há variantes também no título. A 

primeira versão SJ81 apresenta “NOITE DE SÃO JOÃO”, os datiloscritos e o impresso “SÃO 

JOÃO...” e no manuscrito, o poeta abreviou “S. JOÃO”. As demais variantes estão 

relacionadas à pontuação, à ortografia e à acentuação.  
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Texto crítico com o aparato 

 

SJM 

 

SÃO JOÃO SJ81 NOITE DE SÃO JOÃO SJD1 SJD2 SJL SÃO 

JOÃO... SJM S. JOÃO 

  

 Mais uma vez SJD1 Maia SJD2 Mai{a}/s\ SJD1 SJD2 SJL vez...  

 acontece  

 uma noite de S. João...  

5 Mais uma vez me aparece  

 aquela recordação...  

 aquela noite SJ81 SJD1 SJD2 SJL daquela  

 de São João...  

 Aquela noite...  

10 Aquela alegria...  

 Aquela fogueira  

 que pegou fogo  

 no meu coração... SJ81 SJD1 SJD2 SJL coração! 

 Meio século já passou SJM seculo 

15 e aquela fogueira não apagou... SJ81 SJD1 SJD2 SJL não se apagou! 

 Ficou acesa dentro de mim SJ81 SJD1 SJD2 SJL mim! 

 aquecendo iluminando SJ81 aquecendo... 

 a minha vida toda... SJ81 SJD1 SJD2 SJL toda! 

 Mais uma vez SJD1 Maia SJ81 SJD1 SJD2 SJL vez... SJD2 Mai{a}/s\ 

20 aquela recordação...  

 Era uma vez...  

 Uma noite de São João...  
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4.3.55 Conjecturas... 

 

O poema dispõe de cinco testemunhos: um impresso no LA1982 (p. 149), um 

datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 10r), um datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 10r), um impresso no 

LCMC2 (p. 17) e um manuscrito no CCMC3 (f. 9r). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

CJ82 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Sentimentalismo. In: FERNANDES, Aparício (Org.). Anuário 

de poetas do Brasil: 1982. Rio de Janeiro: Folha Carioca, 1982, p. 149. 

 

 16 linhas, título na L. 1. Da linha 2 a 16 os versos. Texto e título justificados à 

esquerda do papel. 

 

CJD1 

 

 16 linhas, título na L. 1, em caixa alta e com espaçamento entre as letras. Na 

extremidade superior direita consta o número “15” datilografado. 

 

CJD2 

 

 16 linhas, título na L. 1, em caixa alta e com espaçamento entre as letras. Da linha 2 a 

16 os versos. 

 

CJL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]:[s.n.], [1983], p. 17. 

 

 16 linhas, título em caixa alta na linha 1, da linha 2 a 16 os versos. 
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CJM 

 

 Manuscrito em tinta preta, 17 linhas. Título na linha 1 envolvido numa moldura em 

tinta vermelha e ao lado, consta o número “10” também em tinta vermelha. Da linha 2 a 17 os 

versos. 

 

Análise das variantes 

 

O texto dialoga com outros poemas de Eulálio Motta. O testemunho CJM apresenta no 

V. 11 a expressão “nunca mais” que é título de um dos poemas do próprio autor. E a última 

estrofe de Conjecturas também é uma quadra que tem como título Fatalismo. Ambos os 

poemas fazem parte da obra Canções de meu caminho. As variantes são referentes à 

pontuação e à acentuação. 
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Texto crítico com o aparato 

 

CJM 

 

CONJECTURAS...  

  

 Sem alegria.  

 Sem amargura.  

 Serenamente. CJ82 CJD1 CJD2 CJL Serenamente, 

5 Antes que chegue o silêncio CJM silencio 

 da noite sem estrelas,  

 analiso os caminhos do passado...  

 Como teria sido diferente  

 Se eu tivesse voltado!  

   

10 Dizem que foi feliz o teu destino! CJ82 CJD1 CJD2 CJL destino. 

 Teria sido, de certo, malogrado  

 se em vez de um “nunca mais”, CJD1 CJD2 CJL CJM envez CJ82 CJD1 CJD2 CJL nunca 

mais 

 eu tivesse voltado... CJ82 CJD1 CJD2 CJL voltado! CJM volta... 

   

 Com um pouco de fatalismo, CJ82 CJD1 CJD2 CJL fatalismo (s.v.) 

15 compreendo o que se deu... CJ82 CJD1 CJD2 CJL deu: 

 Não nasceste pra ser minha...  

 Não nasci para ser teu! CJD1 CJD2 CJL nascí CJ82 CJD1 CJD2 CJL teu... 
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4.3.56 Recordação de Monte Alegre... 

 

O poema dispõe de seis testemunhos: um impresso no LA82 (p. 151), um datiloscrito no 

DCMC2(1) (f. 12r-13r), um datiloscrito no DCMC2(2) (f. 12r-13r), um impresso no LCMC2 

(p. 21-22), um impresso no P (s/p) e um manuscrito CCMC3 (f. 23v-24r). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

RM82 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Sentimentalismo. In: FERNANDES, Aparício (Org.). Anuário 

de poetas do Brasil: 1982. Rio de Janeiro: Folha Carioca, 1982, p. 151. 

 

  32 linhas, o título na L. 1, da linha 2 a 32 os versos. Texto e título justificados à 

margem esquerda do papel. 

 

RMD1 

 

 Fólio 12r: 31 linhas, título na L. 1, na extremidade superior direita consta o número 

“23” em tinta azul. Da linha 2 a 30 os versos e na última linha a palavra “Continua...”. Fólio 

13r: 6 linhas com versos e na margem superior à direita está o número “25” em tinta azul. 

 

RMD2 

 

 Fólio 12r: 31 linhas, título na L. 1, da linha 2 a 30 os versos. Fólio 13r: 6 linhas com 

versos. 

   

RML 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 21-22. 

 

  Página 21: 32 linhas, o título na L. 1, em caixa alta e da linha 2 a 32 os versos. 

Página 22: 6 linhas com versos. 
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RMP 

 

  Impresso em tinta azul com nota de rodapé que traz a seguinte indicação “DO 

LIVRO: “Luzes do Crepúsculo”, inédito. / “A SAIR EM “Canções do meu caminho” 2ª 

edição. Além disso, há no panfleto a opinião de Jorge Amado e uma nota sobre a mudança de 

nome da cidade de Monte Alegre para Mairí.  

 

RMM 

 

 Manuscrito em tinta azul. Fólio 23v: a mancha escrita ocupa as 20 linhas das 22 que 

compõem o papel. Título na L. 1 em caixa alta e na extremidade superior esquerda consta o 

número “42” em tinta vermelha. Há emendas nos versos 18 e 19 em tinta preta. Fólio 24r: a 

mancha escrita ocupa as 19 linhas das 22 que compõem o papel. No ângulo superior à direita 

está o número “43” em tinta vermelha.   

 

Análise das variantes 

 

As variantes estão relacionadas à pontuação e à ortografia. Nota-se que o testemunho 

RMP é bastante reticente, no entanto, as reticências foram substituídas por vírgulas e pontos 

na versão mais recente do texto. O RMM apresenta emendas nos V. 18 e 19, houve uma troca 

entre as palavras “monte” e “nome”. 
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Texto crítico com o aparato 

 

RMM 

 

  RMP ENCONTRO COM A POESIA (1) 

 RECORDAÇÃO DE MONTE ALEGRE... RML1 RMD1 RMD2 RML2 RMP RECORDAÇÃO DE MONTE ALEGRE 

(s.r.) 

   

 Monte da Santa Cruz do Monte Alegre!  

 Contemplo-te de longe RML1 RMD1 RMD2 RML2 RMP longe... 

 com uma vontade enorme  

5 de te ver de perto RML1 RMD1 RMD2 RML2 RMP perto, 

 para recordação:  

 de quando te vi pela primeira vez, RMP de quando te vi / pela primeira vez, RML1 RMD1 RMD2 vez (s.v.) 

 há mais de meio século, RML2 RMM ha RMM seculo, 

 em uma sexta-feira da paixão! RML1 RMD1 RMD2 RML2 Paixão. RMP Paixão... 

   

10 Penso na tua imutabilidade:  

 és o mesmo monte,  

 com as mesmas pedras  

 e curvas do caminho; RML1 RMD1 RMD2 RML2 caminho: RMP caminho... 

 com aquele mesmo “abismo das alturas”! RMD1 RMD2 RML2 RMM aquêle RML1 “abismo das alturas”, RMD1 RMD2 

RML2 “abismo das alturas,” RMP “abismo das alturas...” 

15 aquela mesma paisagem deslumbrante RML1 RMD1 RMD2 RML2 deslumbrante, RMP deslumbrante... 

 aquela mesma beleza de horizontes. RML1 horizonte. RMP horizonte... 

   

 Todavia,  

 como tudo mudou, Monte Alegre querido!  

 até teu nome RML1 Até RMP nome (2) RMM {m}/n\o{n}/m\e 

 que já não lembra mais o teu monte RML1 RMD1 RMD2 RML2 que já não lembra teu monte, RMP monte, RMM 

{nome}/monte\ 

20 que já não faz lembrar RML1 RMD1 RMD2 RML2 RMP que não faz lembrar teus peregrinos 

 teus peregrinos  

 nas tuas sextas-feiras da paixão! RML1 RMD1 RMD2 RML2 RMP Paixão! 

   

 Recordar, às vezes,  RMP Recordar, às vezes, é bem triste... 
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 é bem triste! RML1 RMD1 RMD2 RML2 triste. 

25 gente querida que se conheceu RML1 RMD1 RMD2 RML2 Gente 

 e que já não existe! RML1 RMD1 RMD2 RML2 existe. RMP existe... 

 Cel. Olegário Mascarenhas... RMD1 RMD2 RML2 Cel (s.p.) RML1 RMD1 RMD2 RML2 RMP 

Mascarenhas, 

 a bondade em pessoa... RML1 RMD1 RMD2 RML2 RMP pessoa. 

 D. Glafira – anjo em forma de mulher... RML1 RMD1 RMD2 RML2 mulher. 

30 e aquele encanto de menina RML1 RMD1 RMD2 RML2 RMP E 

 que era Ivete e que foi embora RMP que era Ivete  

 tão depressa! RMP e que foi embora tão depressa! 

 Ponto final em tal recordação RML1 RMD1 RMD2 RML2 RMP recordação... 

 antes que venha à tona uma ilusão  RML1 RMD1 RMD2 RML2 RMP Antes 

35 que se tornaria  

 meu tormento...  

 minha loucura...  

 minha obsessão...  

  RMP EULÁLIO MOTTA 

DO LIVRO: “Luzes do Crepúsculo”, inédito. 

A SAIR EM “Canções do meu caminho” 2ª edição. 

(1) “Não seja modesto, sua poesia é da melhor qualidade, apenas você a 

escondeu de todos,” – Jorge Amado. 

(2) Nome atual de Monte Alegre, no âmbito federal – Mairí por lei da 

Assembléia Estadual, voltou o nome de Monte Alegre. Ficou, assim, a 

cidade com dois nomes: na burocracia e na boca do povo. Na 

papeleta federal - Mairí, que pouca gente sabe o que significa. Na 

papeleta estadual – Monte Alegre, que todo mundo sabe o que é. 

(Monte Alegre da Bahia). 
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4.3.57 Velho trem de ferro...  

 

O poema dispõe de quatro testemunhos: um impresso no LA1982 (p. 152), um 

datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 41r-42r), um datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 41r-42r) e um 

impresso no LCMC2 (p. 50-51). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

VT82 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Sentimentalismo. In: FERNANDES, Aparício (Org.). Anuário 

de poetas do Brasil: 1982. Rio de Janeiro: Folha Carioca, 1982, p. 152. 

 

  37 linhas, o título na L. 1, da linha 2 a 37 os versos. Texto e título justificados à 

margem esquerda do papel. 

 

VTD1 

 

 Fólio 41r: 27 linhas, título na L. 1 em caixa alta. No ângulo superior à direita consta o 

número “73” em tinta azul. Logo abaixo do texto, à margem direita do papel, aparece a 

palavra “Continua”. Fólio 42r: 10 linhas com versos. Na extremidade superior direita está o 

número “75” em tinta azul. 

 

VTD2 

 

 Fólio 41r: 27 linhas, título, em caixa alta, na linha 1. No ângulo superior à direita consta 

o número “73” em tinta azul. Há uma emenda na palavra “garotas” no V. 23 em tinta azul. 

Fólio 42r: 10 linhas com versos. 

 

VTL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 50-51. 
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  Página 50: 27 linhas, o título na L. 1 em caixa alta e da linha 2 a 27 os versos. Página 

51: 10 linhas com versos. 

 

Análise das variantes 

 

O datiloscrito VTD2 apresenta uma emenda na palavra “Garotas” presente no V. 23. O 

poeta rasurou a última vogal ‘a’ e acrescentou na lateral do verso a vogal ‘o’ – “Garotos”. 

Não há mais variantes entre os testemunhos, as versões foram produzidas no mesmo período.  
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Texto crítico com o aparato 

 

VTL 

 

VELHO TREM DE FERRO...  

  

 Saudade é palavra de evocações...  

 Despertadora de recordações...  

   

 Trem de ferro movido à lenha, VT82 VTD1 VTD2 VTL a 

5 a palavra saudade  

 me faz lembrar de você.  

 Velho trem contemporâneo dos bondes...  

 Velho trem do passado,  

 de apito longo e apaixonado  

10 fazendo doer o coração do amado...  

 do amado que partia com saudade  

 e da amada que ficava  

 chorando na estação...  

   

 Lembro de você, velho trem!  

15 Lembro de você partindo:  

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

pão...” 

 

 vomitando fumaça...  

 engolindo distâncias...  

 Lembro de você sumindo  

20 na curva do caminho...  

   

 Poeira, fumaça, bancos duros  

 fazendo impaciência e xingamentos...  

 Paradas nas estações.  

 Garotos mercando: VTD2 Garot{a}s [→o] 
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25 doces da Jacobina,  

 umbus de Santa Luzia,  

 laranjas de Alagoinhas...  

 Chegada na calçada...  

 Bagagens. Ganhadores numerados:  

30 “Olhe o 4!  

 “Olhe o 10!  

 “Olhe o 8!  

 O meu era o 7.  

   

 A tomada de bondes para a cidade  

35 pla-pla-pla... pla-pla-pla... pla-pla-pla...  

   

 Velhos tempos de desconforto  

 que agora fazem saudade!  
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4.3.58 Emoção 

 

O poema dispõe de quatro testemunhos: um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 22r), um 

datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 22r), um impresso no LCMC2 (p. 31) e um manuscrito no 

CCMC3 (f. 13r-13v). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

EMD1 

 

 30 linhas, título na L. 1-2 em caixa alta e com espaçamento entre as letras. Da linha 3 

a 29 os versos. Na L. 30 consta o local e a data em que o poema foi escrito “Salvador, 

15/09/982”.  

 

EMD2 

 

 30 linhas, título na L. 1-2 em caixa alta e com espaçamento entre as letras. Da linha 3 

a 29 os versos. Na L. 30 consta o local e a data em que o poema foi escrito “Salvador, 

15/09/982”.  

 

EML 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 31. 

 

 30 linhas, título na L. 1-2 em caixa alta e com espaçamento entre as letras. Da linha 3 

a 29 os versos. Na L. 30 consta o local e a data em que o poema foi escrito “Salvador, 

15/09/982”. Há uma emenda em tinta preta no V. 5.  

 

EMM 

 

 Manuscrito em tinta preta. Fólio 13r: a mancha escrita ocupa as 20 linhas das 22 que 

compõem o papel, título na L. 1 em tinta vermelha e sublinhado por uma linha tracejada. Da 

linha 2 a 20 os versos. No ângulo superior à direita consta o número “18” em tinta vermelha. 
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O texto ultrapassa a margem esquerda do papel. Há uma emenda no V. 9, o autor substituiu a 

expressão “sem sono” por “em branco”. Fólio 13v: na extremidade superior à esquerda consta 

o número “19” também em tinta vermelha, e a mancha escrita apresenta 10 linhas com versos. 

 

Análise das variantes 

 

A versão impressa apresenta uma emenda no V. 5, especificamente, na palavra 

“conheci” que foi publicada faltando a consoante ‘c’. O autor burilou o texto e acrescentou a 

letra na lateral do verso. No V. 9 do manuscrito, inicialmente o poeta escreveu “[...] que 

passei a noite sem sono” e logo após, substituiu a expressão “sem sono” por “em branco” que 

já se fazia presente nas versões anteriores, talvez com o intuito de empregar uma linguagem 

mais popular. Essa expressão “passar a noite em branco” que é o mesmo que não dormir 

durante a noite, é bastante usual e está relacionada com o período da Idade Média. Nessa 

época os cavaleiros passavam a noite inteira em vigília e vestiam uma túnica branca, daí vem 

tal expressão. No V. 25 do testemunho impresso, nota-se que houve um erro de digitação, a 

palavra “Aconteceu” foi digitada como “Aconteeu”. As demais variantes se referem à 

pontuação, à ortografia e à acentuação.  
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Texto crítico com o aparato 

 

EMM 

 

 EMD1 EMD2 EML MEU ÚLTIMO POEMA... 

EMOÇÃO  

  

 Ontem à noite em tua porta... EMD1 EMD2 EML Ontem, à noite, 

 Estavas atrás de uma vidraça EMM atraz 

 olhando a rua...  

5 Após dezenas de anos sem te ver,  

 ainda te conheci! EML [→c]onheci! 

 Impossível dizer-te EMM Impossivel 

 o que senti!  

 Quero apenas contar-te EMD1 EMD2 EML contar-te, 

10 que passei a noite em branco EMM {sem sono}/em branco\ 

 não dormi! EMD1 EMD2 EML dormi. 

   

 História de minha vida... EMM Historia EMD1 EMD2 EML vida: 

 algumas horas de felicidade  

 contigo...  

15 e, sem ti,  

 muitos anos de sofrimento!  

 Tudo recordado... revivido... EMD1 EMD2 EML recordado, revivido, 

 em apenas alguns segundos, EMD1 EMD2 EML segundos (s.v.) 

 naquele momento... EMD1 EMD2 EML momento. 

   

20 Pensar em ti,  

 é pensar  

 a minha vida toda... EMD1 EMD2 EML toda: 

 o que aconteceu EMD1 EMD2 EML aconteceu... 

 e o que não aconteceu  

25 e devia ter acontecido...  
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 aconteceu EML Aconteeu 

 o que eu não quis...  EMD1 EMD2 EML quiz! EMM quiz... 

 Perdendo-te,  

 perdi toda possibilidade  

30 de ser feliz!  

  EMD1 EMD2 EML Salvador, 15/09/982. 
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4.3.59 A chuva chegou! 

 

O poema dispõe de três testemunhos: um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 60r-61r), um 

datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 60r-61r) e um impresso no LCMC2 (p. 71). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

CCD1 

 

 Fólio 60r: 29 linhas, título na L. 1. Na extremidade superior direita consta o número 

“110” em tinta azul. Abaixo do título, na linha 2 a dedicatória “A Eudaldo Silva Lima”. Da 

linha 3 a 29 os versos. Abaixo do texto, à margem direita aparece a palavra “Continua...”. 

Fólio 61r: 8 linhas com versos. Na margem superior à direita está o número “111” em tinta 

azul. Há marcas de grampos no ângulo superior à margem esquerda do papel. 

 

CCD2 

 

 Fólio 60r: 29 linhas, título na L. 1 e logo abaixo, na linha 2, a dedicatória “A Eudaldo 

Silva Lima”. Da linha 3 a 29 os versos. Abaixo do texto, à margem direita aparece a palavra 

“Continua...”. Fólio 61r: 8 linhas com versos. Há marcas de grampos no ângulo superior à 

margem esquerda do papel. 

 

CCL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 71. 

 

 36 linhas, título na L. 1 em caixa alta. Da linha 2 a 36 os versos. 

 

Análise das variantes 

 

Os datiloscritos CCD1 e CCD2 vêm acompanhados de uma dedicatória que consta 

abaixo do título “A Eudaldo Silva Lima”. Os mesmos testemunhos apresentam nos V. 15 e 16 

as expressões “[...] nascendo, / crescendo!”, já na versão impressa o poeta substituiu a palavra 
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“nascendo” por “crescendo” gerando o verso “[...] crescendo! / crescendo,”. As outras 

variantes são referentes à ortografia e à acentuação. As versões não apresentam tantas 

diferenças pelo fato de terem sido escritas no mesmo período, todas presentes em uma única 

edição de CMC. 
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Texto crítico com o aparato 

 

CCL 

 

A CHUVA CHEGOU!  

 CCD1 CCD2 A Eudaldo Silva Lima 

  

 A chuva chegou!  

 A chuva caiu!  

 A terra encharcou! CCD1 CCD2 CCL enxarcou! 

5 A seca acabou!  

 A seca sumiu!  

 Voltou alegria  

 pra casa da gente!  

 Tristeza era um dia!  

10 o homem da roça  

 voltou a sorrir!  

 Com a seca era triste  

 agora é contente!  

   

 Chovendo! Chovendo!  CCD1 CCD2 CCL Chuvendo! Chuvendo! 

15 o milho plantado  

 crescendo! CCD1 CCD2 nascendo, 

 crescendo, CCD1 CCD2 crescendo! 

 E no chão molhado,  

 beleza de chão,  

20 a fartura sorrindo  

 na flor do feijão!  

   

 A vaca engordando!  

 Bezerro bonito  

 com leite aumentando  

25 no ubre da vaca!  



279 
 

 

 Bezerro bonito  

 mamando!  

 mamando!  

   

 Demos graças a Deus  

30 pela chuva caindo!  

 pela cana madura  

 soltando pendão!  

 Pelo milho cozido,  

 a pamonha, a canjica, CCD1 CCD2 CCL cangica, 

35 e a fartura sorrindo  

 na flor do feijão! CCD1 CCD2 CCL flôr 
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4.3.60 Epitáfio 

 

O poema dispõe de quatro testemunhos: três datiloscritos, um no DA 

(EC1.44.CV1.22.005), um no DCMC2 (1) (f. 67r), um no DCMC2 (2) (f. 67r) e um impresso 

no LCMC2 (p. 80). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

EPD1 

 

 Datiloscrito avulso com 9 linhas, na L. 1 o título em caixa alta, com espaçamento entre 

as letras e justificado à margem direita do papel. Da linha 2 a 8 os versos. Na linha 9 consta o 

nome do autor.  

 

EPD2 

 

 8 linhas, título em caixa alta e com espaçamento entre as letras na linha 1. Na 

extremidade superior direita consta o número “124” em tinta azul. Da linha 2 a 8 os versos. 

No final da página aparece uma nota de rodapé “(1) – Primeiro verso de um ‘Soneto’ que 

virou sucata. De Ilusões que passaram...”. 

 

EPD3 

 

 8 linhas, título em caixa alta e com espaçamento entre as letras na linha 1. Da linha 2 a 

8 os versos. No final da página aparece uma nota de rodapé “(1) – Primeiro verso de um 

‘Soneto’ que virou sucata. De Ilusões que passaram...”. 

 

EPL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 80. 
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 8 linhas, título em caixa alta na linha 1. Da linha 2 a 8 os versos. No final da página 

aparece uma nota de rodapé “(1) – Primeiro verso de um ‘Soneto’ que virou sucata. De 

Ilusões que passaram...”. 

 

Análise das variantes 

 

O texto apresenta variantes relacionadas à pontuação e à acentuação. As versões EPD2, 

EPD3 e EPL vêm acompanhadas de nota de rodapé, em que o autor sinalizou o local de onde 

foi retirado o primeiro verso “(1) – Primeiro verso de um ‘Soneto’ que virou sucata. De 

‘Ilusões que passaram...’”.  
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Texto crítico com o aparato 

 

EPL 

 

EPITÁFIO EPD1 EPITÁFIO... 

  

 Uma vida sem vida; minha vida...  EPD1 vida, EPD2 EPD3 EPL vida... (1) 

 Quando morrer... EPD1 morrer, 

 Um epitáfio seria adequado: EPD1 adequado! 

5 “Aqui jaz alguém EPD1 Aqui EPD2 EPD3 EPL Aquí 

 que nasceu condenado EPD1 condenado, 

 a olhar a vida  

 sem poder viver!” EPD1 viver... EPD2 EPD3 EPL viver! 

   

  EPD1 Eulálio Motta EPD2 EPD3 EPL (1) – Primeiro verso 

de um “Soneto” que virou sucata. De “Ilusões que 

passaram...” 
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4.3.61 Esquece! 

 

O poema dispõe de três testemunhos: um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 18r-19r), um 

datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 18r-19r) e um impresso no LCMC2 (p. 27-28). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

EQD1 

 

 Fólio 18r: 31 linhas, título em caixa alta na L. 1. Na extremidade superior direita 

consta o número “35” em tinta azul. Da linha 2 a 31 os versos. Há uma rasura em tinta azul no 

V. 30. Abaixo do texto na margem à direita aparece a palavra “Continua”. Fólio 19r: 10 linhas 

com versos. No ângulo superior à direita consta o número “37” em tinta azul. 

 

EQD2 

 

 Fólio 18r: 31 linhas, título em caixa alta na L. 1. Da linha 2 a 31 os versos. Há uma 

rasura em tinta azul no V. 30. Fólio 19r: 10 linhas com versos.  

 

EQL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 27-28. 

 

 35 linhas, título na L. 1 em caixa alta. Da linha 2 a 35 os versos. 

 

Análise das variantes 

 

Os datiloscritos EQD1 e EQD2 apresentam no V. 2 a palavra “tentaR” com a última 

letra em caixa alta, variante ocasionada por um erro tipográfico. O EQD1 apresenta uma 

rasura no V. 30, o autor datilografou inicialmente a expressão “[...] não eu deixaria” enquanto 

que a expressão correta é “[...] não me deixaria” como consta na versão impressa. Já o EQD2 

apresenta a expressão correta, no entanto, também foi rasurada pelo autor. Conjectura-se que 
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tenha pensado que a segunda versão estava equivocada como na primeira. Ambos os 

testemunhos reescrevem verso posterior a expressão adequada. 
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Texto crítico com o aparato 

 

EQL 

 

ESQUECE!  

  

 Inútil tentativa:  

 tentar dessedentar EQD1 EQD2 tentaR 

 em fonte que secou.  

   

5 O templo de meu sonho  

 está deserto.  

 Fogo apagado.  

 Fonte que secou.  

 Casa vazia  

10 onde a fantasia  

 morou...  

 Não mora mais ninguém...  

 silêncio... solidão...  

   

 Mocidade passou,  

15 tudo acabou.  

 Adeus manhãs  

 de sol e passarinhos  

 da infância e juventude!  

 Adeus, claridades!!  

20 Adeus, alegrias  

 do campo e das cidades!  

 Adeus, vida!  

   

 Para que a vida voltasse...  

 seria preciso  

25 que o impossível acontecesse:  
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 uma carta dela para mim chegasse...  

 ou que ela em pessoa, aparecesse... EQD1 EQD2 ela, 

 Novo sol nasceria!  

 Novo dia!  

30 E a poesia  

 não me deixaria EQD1 {não eu deixaria} EQD2 {não me deixaria}  

  EQD1 EQD2 não me deixaria 

 sozinho!  

 Voltaria  

 para o meu convívio,  

35 derramando canções em meu caminho...  

 E a realidade  

 a me dizer, cruel: EQD1 EQD2 dizer (s.v.) 

 Esquece! Esquece! EQD1 EQD2 “Esquece! 

 “Porque o impossível  

40 nunca acontece!”  
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4.3.62 Gotas finais... / Última trova / Última estrofe  

 

Os poemas dispõem de três testemunhos: um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 70r), um 

datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 70r) e um impresso no LCMC2 (p. 83). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

GUUD1 

 

 Gotas finais...: 2 linhas, título em caixa alta na L. 1 e o verso na L. 2. Última trova: 5 

linhas, título em caixa alta na L. 1, da linha 2 a 5 os versos e há uma emenda no V. 2. Última 

estrofe: 5 linhas, título em caixa alta na L. 1, da linha 2 a 5 os versos. No ângulo superior à 

direita consta o número “130” em tinta azul.  

 

GUUD2 

 

 Gotas finais...: 2 linhas, título em caixa alta na L. 1 e o verso na L. 2. Última trova: 5 

linhas, título em caixa alta na L. 1, da linha 2 a 5 os versos e há uma emenda no V. 2. Última 

estrofe: 5 linhas, título em caixa alta na L. 1, da linha 2 a 5 os versos. Há pequenas manchas 

no papel, mas nada que interfira na leitura do texto. 

 

GUUL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 83. 

 

 Gotas finais...: 2 linhas, título em caixa alta na L. 1 e o verso na L. 2. Última trova: 5 

linhas, título em caixa alta na L. 1, da linha 2 a 5 os versos. Última estrofe: 5 linhas, título em 

caixa alta na L. 1, da linha 2 a 5 os versos. 

 

Análise das variantes 

 

Trata-se de três poemas em um só, nota-se que não há variantes substanciais entre as 

versões. 
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Texto crítico com o aparato 

 

GUUL 

 

GOTAS FINAIS...  

  

 de uma fonte que secou:  

   

 ÚLTIMA TROVA  

   

 Poesias... chegando ao fim...  

5 que a velhice já chegou... GUUD1 GUUD2 {Q}/q\ue 

 Fonte de sonhos, em mim,  

 e fonte que já secou...  

   

 ÚLTIMA ESTROFE  

   

 Tentativa frustrada... repelida...  

10 Tentativa maluca de aventura...  

 Neste triste final de minha vida,  

 você foi minha última loucura!  
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4.3.63 Instantâneo 

 

O poema dispõe de três testemunhos: um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 66r), um 

datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 66r) e um impresso no LCMC2 (p. 79). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

ITD1 

 

 9 linhas, título na L. 1 em caixa alta. No ângulo superior à direita o número “123” em 

tinta azul. Da linha 2 a 9 os versos. 

 

ITD2 

 

 9 linhas, título na L. 1 em caixa alta. Da linha 2 a 9 os versos. 

 

ITL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 79. 

 

 9 linhas, título na L. 1 em caixa alta. Da linha 2 a 9 os versos. 

 

Análise das variantes 

 

Não há variantes substanciais entre os testemunhos. 
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Texto crítico com o aparato 

 

ITL 

 

INSTANTÂNEO ITL INSTANTÂNIO 

  

 2 de novembro. Dia de finados,  

 Ao cemitério vão as criaturas  

 levar, com a saudade de seus mortos,  

5 flores e prantos para as sepulturas...  

   

 Contemplando estas flores, estes prantos,  

 neste momento, aqui, no cemitério,  

 vejo voltar-me à mente o eterno tema:  

 a vida... a morte..., a dor... Tudo é mistério! ITD1 ITD2 ITL dôr 
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4.3.64 No mundo dos sonhos... 

 

O poema dispõe de três testemunhos: um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 17r), um 

datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 17r) e um impresso no LCMC2 (p. 26). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

NMD1 

 

 19 linhas, título em caixa alta na L. 1. No ângulo superior à direita consta o número 

“33” em tinta azul. Da linha 2 a 19 os versos. 

 

NMD2 

 

 19 linhas, título em caixa alta na L. 1. Da linha 2 a 19 os versos. 

 

NML 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 26. 

 

 19 linhas, título em caixa alta na L. 1. Da linha 2 a 19 os versos. 

 

Análise das variantes 

 

Os testemunhos NMD1, NMD2 e NML não apresentam variantes entre si. 
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Texto crítico com o aparato 

 

NML 

 

NO MUNDO DOS SONHOS...  

  

 Madrugada de primeiro de outubro,  

 de 1981...  

   

 ELA... no mundo dos sonhos...  

5 apareceu novamente  

 para mim...  

 estendeu-me os braços,  

 sorrindo...  

 Tomei-lhe os braços,  

10 dizendo: ─  

 “Até que enfim,  

 Você!”  

 E depois de um beijo inesquecível,  

 acordei!  

15 Acordei para sofrer a verdade!  

 deserto...  

 solidão...  

 velhice...  

 presença triste da realidade!  
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4.3.65 Outras cantigas 

 

O poema dispõe de três testemunhos: um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 63r-64r), um 

datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 63r-64r) e um impresso no LCMC2 (p. 73-74). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

OCD1 

 

 Fólio 63r: 25 linhas, título em caixa alta na L. 1. Na extremidade superior direita 

consta o número “115” em tinta azul. Da linha 2 a 25 os versos. Fólio 64r: 20 linhas com 

versos. Na margem superior à direita aparece o número “117” em tinta azul. 

 

OCD2 

 

 Fólio 63r: 25 linhas, título em caixa alta na L. 1. Da linha 2 a 25 os versos. Fólio 64r: 

20 linhas com versos. 

 

OCL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 26. 

 

 Página 73: 25 linhas, título em caixa alta na L. 1. Da linha 2 a 25 os versos; página 74: 

20 linhas com versos. 

 

Análise das variantes 

 

O texto apresenta variantes referentes à ortografia, à acentuação e à pontuação. Os 

datiloscritos apresentam no V. 2 a palavra “angaiolar” que foi corrigida na versão posterior 

para “engaiolar”, variante supostamente ocasionada por um erro tipográfico.  
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Texto crítico com o aparato 

 

OCL 

 

OUTRAS CANTIGAS  

  

 O casamento é gaiola.  

 Não quero me engaiolar OCD1 OCD2 angaiolar  

 que Aquele que me deu asas,  

5 me deu ânsias de voar... OCD1 OCD2 OCL ansias 

   

 É gaiola o casamento.  

 Eu quero me engaiolar.  

 Que minhas asas são curtas  

 não nasci para voar...  

   

10 Ninguém consegue dar fim  

 à jurema do sertão.  

 A gente arranca e ela brota,   

 teimosa, do mesmo chão.  

   

 Também na vida da gente  

15 tais teimosias se dão.  

 Que amor, menina, é jurema  

 que nasce no coração...  

   

 Ninguém arranca uma planta  

 sem fazer golpes no chão...  

20 Amor é planta que nasce  

 nas terras do coração...  

   

 Roseira do meu quintal,  

 estás morrendo aos pouquinhos...  
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 Vão-se as folhas... vão-se as rosas...  

25 e vão ficando os espinhos...  

   

 Sofrimento! Sofrimento!  

 Eu te admiro, és fecundo:  

 semente de anjo ou demônio  

 nas tragédias deste mundo!  

   

30 É mentira que cantigas  

 espantam males da gente.  

 Quem mais canta, mais recorda.  

 Quem mais recorda mais sente...  

   

 Tudo ao chegar da velhice,  

35 à natura obedecendo. OCD1 OCD2 obedecendo, 

 Perde o vigor, enfraquece,  

 Vai diminuindo, morrendo...  

   

 Ao contrário é minha dor:  

 má, teimosa, impertinente,  

40 quanto mais velha se torna,  

 tanto mais forte se sente!  

   

 Morto meu sonho! Sem ele, OCD1 OCD2 OCL êle, 

 como hei de a vida aturar?  

 Dai-me, Senhor, outro sonho!   

45 Não sei viver sem sonhar!  
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4.3.66 O nome daquela rua... 

 

O poema dispõe de três testemunhos: um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 23r-24r), um 

datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 23r-24r) e um impresso no LCMC2 (p. 84-85). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

OND1 

 

 Fólio 23r: 30 linhas, na L. 1 consta a expressão “Depois do último poema...”, em caixa 

alta. Título, também em caixa alta na L. 2. Da linha 3 a 30 os versos. Ao final do texto na 

margem direita aparece a palavra “Continua...”. Fólio 24r: 16 linhas com versos.  

 

OND2 

 

 Fólio 23r: 30 linhas, à L. 1 consta a expressão “Depois do último poema...”, em caixa 

alta. Título, também em caixa alta na L. 2. Da linha 3 a 30 os versos. Fólio 24r: 16 linhas com 

versos. 

 

ONL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983], p. 84-85. 

 

 Página 84: 30 linhas, título em caixa alta na L. 1. Há uma emenda em tinta preta no V. 

7. Da linha 2 a 30 os versos; página 85: 13 linhas com versos. 

 

Análise das variantes 

 

Após o V. 21, os datiloscritos apresentam dois versos inéditos que expressam “[...] Não 

me olhava... / Não me sorria...” que foi uma opção do poeta em retirá-los ao reescrever a 

versão impressa. As outras variantes são relacionadas à pontuação e à ortografia. 
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Texto crítico com o aparato 

 

ONL 

 

 OND1 OND2 DEPOIS DO ÚLTIMO POEMA... 

O NOME DAQUELA RUA...  

  

 Não lembro o nome daquela rua  

 do Monte Alegre, onde eu morava...  

 Não sei mesmo se tinha nome  

5 aquela rua. Farmácia  

 onde eu trabalhava...  

 naquela esquina...  

 até ficava, OND1 OND2 ficava (s.v.) 

 toda manhã,  

10 esperando a passagem da menina  

 a caminho da escola...  

 Menina-Moça, de 13 anos,  

 a menina mais linda deste mundo!  

   

 Cabelos caracolados  

15 pulando nos ombros,   

 marcando os passos que dava...  

 Na mão direita a sacola  

 com seus livros de escola,  

 toda manhã passava...  

20 e não me via!  

 Passava de olhos no chão  

 pra não me ver.  

  OND1 OND2 Não me olhava... 

  OND1 OND2 Não me sorria... 

   

 Porque...  



298 
 

 

 Não sei porque...  

25 não me tolerava,  

 não me queria.  

 Como eu sofria!  

 1925...  

 Não me tolerava...  

30 Não me queria...  

   

 Um ano depois...  

 era minha!  

 E me tornou o cara  

 mais feliz do mundo!  

   

35 Felicidade que perdi depressa!  

 Apesar do tanto que me quis! OND1 OND2 ONL quiz! 

 Apesar do tanto que ela fez  

 para me ver feliz!  

   

 Hoje... 58 anos depois...  

40 o nome daquela rua  

 onde eu morava,  

 é para mim, apenas este: OND1 OND2 é, 

 A rua onde ela passava...  
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4.3.67 Quadrilhas... 

 

O poema dispõe de quatro testemunhos: um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 21r), um 

datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 21r), um impresso no LCMC2 (p. 30) e um manuscrito no 

CCMC3 (f. 11r). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

QDD1 

 

 21 linhas, na L. 1 “PENÚLTIMO POEMA...”, logo abaixo uma observação feita pelo 

autor “(Vendo e ouvindo quadrilhas na televisão colorida).” e somente na terceira linha é que 

temos o título com separação entre as letras. Da linha 4 a 20 os versos, e na última linha 

consta o local e data que o texto foi escrito “Mundo Novo, Bahia, junho/982”. 

 

QDD2 

 

 21 linhas, na L. 1 “PENÚLTIMO POEMA...”, logo abaixo uma observação feita pelo 

autor “(Vendo e ouvindo quadrilhas na televisão colorida).” e somente na terceira linha é que 

temos o título com separação entre as letras. Da linha 4 a 20 os versos, e na última linha 

consta o local e data que o texto foi escrito “Mundo Novo, Bahia, junho/982”. 

 

QDL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]:[s.n.], [1983], p. 30. 

 

 21 linhas, na L. 1 “PENÚLTIMO POEMA...” em negrito, logo abaixo uma observação 

feita pelo autor “(Vendo e ouvindo quadrilhas na televisão colorida).” e somente na terceira 

linha é que temos o título em negrito. Da linha 4 a 20 os versos, e na última linha consta o 

local e data que o texto foi escrito “Mundo Novo, Bahia, junho/982” em negrito.  
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QDM 

 

 Manuscrito em tinta azul, a mancha ocupa as 19 linhas das 22 que compõem o papel. 

Na linha 1 consta o título em tinta vermelha e uma emenda no início da palavra 

“Quadrilhas...”, no ângulo superior à direita do papel aparece o número “14” também em tinta 

vermelha. Logo abaixo do título encontra-se a observação feita pelo autor em tinta preta. Há 

uma emenda no V. 13, o autor acrescentou a palavra “Não” antes de “Pretendo”.  

 

Análise das variantes 

 

Todos os testemunhos apresentam uma observação acima do título que expressa 

“(Vendo e ouvindo quadrilhas na televisão colorida)”, nota que reflete a chegada da televisão 

colorida em Mundo Novo. O texto impresso apresenta no V. 16  a expressão “[...] que ainda 

me resta na vida!”, já nos datiloscritos o vocábulo “ainda” está escrito “inda” por conta de um 

erro tipográfico. As demais variantes fazem referência à acentuação e à pontuação.  
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Texto crítico com o aparato 

 

QDM 

 

 QDD1 QDD2 QDL PENÚLTIMO POEMA... 

 QDD1 QDD2 QDL (Vendo e ouvindo quadrilhas na 

televisão colorida). 

QUADRILHAS... QDM Q{A}/U\ELDRILHAS... 

 QDM Vendo e OUVINDO QUADRILHS, na televisão 

colorida... 

  

 Recordo aquela quadrilha... QDD1 QDD2 QDL AQUELA  

 Lembro-a com tanta emoção!  

 Oh quadrilha inesquecível! QDM inesquecivel! 

5 Oh noite de São João!  

   

 É loucura recordar... QDD1 QDD2 QDL recordar. 

 Sei que é preciso esquecer... QDD1 QDD2 QDL esquecer. 

 Mas só consigo lembrar... QDD1 QDD2 QDL lembrar! 

 É lembrar até morrer... QDD1 QDD2 QDL morrer! 

   

10 Meu caminho... uma janela... QDD1 QDD2 QDL Uma 

 uma garota... almofada QDD1 QDD2 QDL Uma garota... Almofada 

 com lindos bilros cantando QDD1 QDD2 QDL cantando, 

 em lindos dedos de fada!  

   

 Não. Não pretendo esquecer! QDM [↑Não] pretendo 

15 Quero lembrar-te, querida!  

 único bem, afinal, QDD1 QDD2 QDL Único 

 que ainda me resta na vida! QDD1 QDD2 inda 

  QDD1 QDD2 QDL Mundo Novo, Bahia, junho/982 
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4.3.68 Sonhos idos... 

 

O poema dispõe de quatro testemunhos: um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 35r), um 

datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 35r), um impresso no LCMC2 (p. 46) e um manuscrito no 

CCMC3 (f. 20v). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

SID1 

 

 16 linhas, título na linha 1, na extremidade superior direita conta o número “65” em 

tinta azul. O texto é dividido em duas partes, o autor utilizou algarismos romanos para indicar 

cada uma.  

 

SID2 

 

 16 linhas, título na linha 1, há uma emenda em tinta azul no V. 12. Da linha 2 a 16 os 

versos. 

 

SIL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]:[s.n.], [1983], p. 46. 

 

 16 linhas, título na L. 1. Da linha 2 a 16 os versos. 

 

SIM 

 

 Manuscrito em tinta azul, a mancha escrita ocupa as 19 linhas das 22 que compõem o 

papel. Na linha 1 consta o título, na extremidade superior esquerda encontra-se o número “35” 

em tinta vermelha. A primeira linha do poema está pontilhada. Há uma emenda no V. 2. O 

texto ultrapassa a margem esquerda do papel. 
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Análise das variantes 

 

O manuscrito apresenta uma emenda no V. 2, o poeta escreveu inicialmente a expressão 

“[...] que era vive diferente:”, logo após substituiu o verbo “era” pelo pronome “ela” como 

consta nas versões anteriores. Os pontos presentes nos datiloscritos e no testemunho impresso 

cederam lugar para as reticências na versão manuscrita, como “pergunto. / saber. / tudo:” que 

passaram a ser “pergunto... / saber... / tudo...”. As outras variantes são referentes à acentuação 

e à pontuação.   
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Texto crítico com o aparato 

 

SIM 

 

SONHOS IDOS...  

  

 Há mais de uma semana SID1 SID2 SIL SIM Ha 

 que ela vive diferente: SIM {era}/ela\ 

 indiferente...  

 E eu me calo.  

 Nada lhe pergunto... SID1 SID2 SIL pergunto. 

 Nada quero saber... SID1 SID2 SIL saber. 

 Porque já sei de tudo... SID1 SID2 SIL tudo: 

 é o começo do fim...  

   

 Treze dias depois...  

 passou por mim na rua...  

 e me falou com ar alegre  

 e amigo... SID1 SID2 SIL amigo, 

 com indiferença  

 e naturalidade:  

 ─ Como vai?  

 ─ Bem, obrigado. E você?  

 Era o fim...  
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4.3.69 Última página... 

 

O poema dispõe de três testemunhos: um datiloscrito no DCMC2 (1) (f. 69r), um 

datiloscrito no DCMC2 (2) (f. 69r) e um impresso no LCMC2 (p. 82).  

 

Descrição física dos testemunhos 

 

UPD1 

 

 17 linhas, título na L. 1. No ângulo superior à direita consta o número “128” em tinta 

azul. Da linha 2 a 17 os versos. O autor acrescentou o acento da palavra “misericórdia” 

também em tinta azul nos Vs. 10 e 12. 

 

UPD2 

 

 17 linhas, título na L. 1. Da linha 2 a 17 os versos. O autor acrescentou o acento da 

palavra “misericórdia” em tinta azul nos Vs. 10 e 12. Há pequenas manchas que estão 

localizadas abaixo da segunda, terceira e quarta estrofe à margem direita do papel. Mas, nada 

que interfira na leitura do texto. 

 

UPL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]:[s.n.], [1983], p. 82. 

 

 17 linhas, título na L. 1. Da linha 2 a 17 os versos. 

 

Análise das variantes 

 

Os testemunhos não apresentam variantes entre si. 
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Texto crítico com o aparato 

 

UPL 

 

ÚLTIMA PÁGINA...  

  

 Agora tudo acabou,  

 o passado passou.  

 O presente é bem triste.  

5 Futuro não existe.  

   

 Agora tudo morreu.  

 Agora o que resta é só  

 repetir o clamor de Bartimeu  

 no caminho de Jericó:  

   

10 “Jesus, filho de Davi,  

 tem misericórdia de mim!  

 Jesus, filho de Davi,   

 tem misericórdia de mim!”  

   

 Numa desesperada tentativa  

15 de fazer  

 reacender  

 o pavio que se apagou!  
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4.3.70 Uma dúzia de trovas para meus dois pronomes: tu e você 

 

O poema dispõe de um único testemunho manuscrito avulso (EH1.812.CL.04.006).  

 

Descrição física do testemunho 

 

UDM 

  

 Manuscrito escrito em tinta preta. EH1.812.CL.04.006 (reto): 26 linhas, título na L. 1 

sublinhado. Da linha 2 a 26 os versos. Ao lado de cada trova há uma marcação em formato de 

“V” feito pelo autor. Na lateral esquerda do papel constam dois furos ocasionados pelo 

furador. EH1.812.CL.04.006 (verso): 20 linhas com versos, abaixo do texto encontra-se uma 

nota que diz o seguinte “A sair na 3ª ed. de Canções de meu caminho”.  Ao lado da nota 

consta a rubrica do autor e data.  
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Texto crítico com o aparato 

 

UDM 

 

UMA DÚZIA DE TROVAS PARA MEUS DOIS 

PRONOMES: TU E VOCÊ 

 

  

 Quando você se casou  

 adoeceu minha vida...  

 Nunca mais recuperei  

5 minha saúde perdida... UDM saude   

   

 Podem dizer que é loucura... UDM leicura... 

 na primeira vez que a vi,  

 parece que, deslumbrado,  

 realmente enlouqueci...  

   

10 Diz-me alguém que é tempo ainda UDM alguem 

 de esquecer, de não lembrar...  

 acontece que era linda,  

 vale a pena recordar...  

   

 Porque de minha tristeza...  

15 Minha tristeza... o porque...  

 você não lembrar de mim  

 como eu lembro de você...  

   

 Basta! Não é mais possível UDM possivel 

 continuar vivendo assim...  

20 lembrando tanto de quem  

 nunca se lembra de mim...  

   

 Faz de conta... faz de conta  
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 que você nunca existiu...  

 que nosso amor foi lorota  

25 de um poeta que mentiu...  

   

 O que me resta de vida,  

 de vontade de viver,  

 é não poder conseguir  

 na verdade te esquecer...  

   

30 No dia que eu conseguisse  

 realmente te esquecer,  

 estaria terminado  

 meu motivo de viver!  

   

 Tento muito te esquecer...  

35 São tentativas em vão...  

 Porque afinal, na verdade,  

 ainda fala o coração... UDM inda 

   

 Que me ficou desta vida?  

 O que restou para mim?  

40 Continuar sem você  

 até chegar o meu fim...  

   

 Quero te pedir desculpa  

 de teimar vivendo assim...  

 lembrando tanto de ti  

45 que não te lembras de mim!  

  UDM A sair na 3ª ed. de Canções de meu caminho. 

  UDM [Eulálio Motta] 18-7-84 
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4.3.71 A carta que não veio... 

 

O poema dispõe de um único testemunho datiloscrito avulso (EC1.37.CV1.21.009). 

 

Descrição física do testemunho 

 

ACD 

 

 28 linhas, título na L. 1, a linha 2 é composta por quatro reticências. Da linha 3 a 26 os 

versos. Abaixo do texto consta o local e a data e ao lado na margem direita aparece a nome do 

autor. Há uma nota de rodapé que diz o seguinte “A sair em ‘Canções de meu caminho’, 3ª 

edição”. 
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Texto crítico com o aparato 

 

ACD 

 

A CARTA QUE NÃO VEIO...  

  

 E a carta que eu esperava  

 que chegasse  

 não chegou...  

5 o último exemplar  

 da 2ª edição  

 de “Canções de meu caminho”  

 virou cartão de boas-festas...  

 e a carta agradecendo,  

10 que eu esperava que chegasse,  

 não chegou...  

 Aconteceu  

 que a “distinta” não agradeceu...  

 Supondo, talvez,  

15 que poeta não merece,  

 consideração...  

 Foi preciso voltar à poesia  

 para contar mais uma  

 decepção...  

20 a buscar conformação  

 recitando estes versos bonitos  

 de Balmiro Braga:  

 “Risália não tem culpa, a culpa é minha...”  

 “de amar perdidamente uma rainha,”  

25 “eu, pobre trovador de pés no chão...”  

  ACD Mundo Novo, 03 de janeiro de 1985 

  ACD Eulálio Motta 

  ACD A sair em “Canções de meu caminho”, 3ª edição. 
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4.3.72 Aquela rua... 

 

O poema dispõe de um único testemunho datiloscrito avulso (EC1.52.CV1.23.002). 

 

Descrição física do testemunho 

 

ARD 

 

 48 linhas, título na L. 1, da linha 2 a 46 os versos. À L. 47 consta o local e data em que 

o texto foi escrito e ao lado na margem direita encontra-se uma linha tracejada, supostamente, 

seria para escrever o nome do autor. Há uma nota de rodapé em que Eulálio Motta sinalizou 

que o texto faria parte de terceira edição “A sair em ‘Canções de meu caminho’, 3ª edição (2ª 

edição, esgotada em menos de 90 dias)”. 
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Texto crítico com o aparato 

 

ARD 

 

AQUELA RUA...  

  

 Como é doce lembrar aqueles dias...  

 Aquelas manhãs...  

 com ela passando...  

5 passando...  

 Toda manhã passando...  

 com sua sacola  

 de livros  

 a caminho da escola...  

   

10 Passava voltando o rosto  

 para não ver o poeta  

 na porta da farmácia, ARD farmacia 

 o poeta que ela não gostava,  

 não sei porque...  

15 Ainda não era poeta,  

 o poeta viria depois.  

 Nasceria de uma dor... ARD Nasciria de uma dôr... 

 De um amor que morreu...  

   

 Toda manhã inevitavelmente,  

20 estava na porta da farmácia ARD farmacia 

 apreciando a passagem da beleza.  

 Que encantamento!  

 cada momento,  

 quando ela passava...  

   

25 E o poeta amava e sofria  



314 
 

 

 porque a beleza não o queria...  

 nem a poesia...  

 não escrevia...  

   

 1925... No futuro  

30 um livro apareceria  

 sugerindo o nome de uma rua!  

 “A rua onde ela passava...”  

 Num próximo futuro  

 quando alguém passear em Monte Alegre, ARD alguem 

35 fará questão de conhecer  

 aquela rua!  

   

 Momentos de doçura...  

 de ternura...  

 de amor...  

40 e, já agora,  

 de saudade...  

   

 “A rua onde ela passava...”  

 Nome que nascera de uma saudade...  

 com a espontaneidade  

45 de uma rosa  

 nascendo de uma roseira...  

  ARD Mundo Novo, 14 de janeiro de 1985. 

  ARD A sair em “Canções de meu caminho”, 3ª edição (2ª 

edição, esgotada em menos de 90 dias).  
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4.3.73 Trovas antológicas 

 

O poema dispõe de seis testemunhos: três manuscritos avulsos (EH1.813.CL.04.007), 

um panfleto, um manuscrito no CMCT (f. 7r) e um manuscrito no CCMC3 (f. 12v). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

TAM1 

 

 Manuscrito a tinta azul, 23 linhas, título entre aspas na L. 1. Da linha 2 a 21 os versos. 

Há dois furos na margem esquerda do papel, ocasionados pelo furador. Abaixo do texto 

encontra-se uma nota de rodapé “’Suas trovas são antologicas’, Braulio Franco, Serrinha”. Ao 

lado da nota na margem direita do papel consta a rubrica do autor e a data que o texto foi 

escrito. 

 

TAM2 

 

 Manuscrito a tinta azul, 23 linhas, título entre aspas na L. 1. Da linha 2 a 21 os versos. 

Há dois furos na margem esquerda do papel, ocasionados pelo furador. Abaixo do texto 

encontra-se uma nota de rodapé “’Suas trovas são antologicas’, Braulio Franco, Serrinha”. Ao 

lado da nota na margem direita do papel consta a rubrica do autor e a data que o texto foi 

escrito e logo abaixo aparece uma observação do autor “A sair em ‘Canções de meu 

caminho’, 3ª ed. (A 2ª ed. esgotou-se em menos de 90 dias)”. 

 

TAP 

 

 Panfleto em tinta preta, 21 linhas, título na L. 1, da linha 2 a 12 os versos. Logo abaixo 

do texto consta o nome do autor e a data. Há uma emenda em tinta azul no V. 7. Nota de 

rodapé que expressa a opinião de Braulio Franco e uma observação do autor indicando que o 

texto irá sair na terceira edição de Canções de meu caminho. 

 

TAM3 
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 Manuscrito em tinta azul. EH1.813.CL.04.007 (reto): a mancha escrita ocupa as 22 

linhas das 22 que compõem o papel. Título na L. 1 destacado por uma linha tracejada. Da 

linha 2 a 21 os versos. Logo abaixo, consta a rubrica do autor e a data. E na parte inferior do 

papel está a nota de rodapé. No ângulo inferior na margem direita encontra-se a palavra 

“VIRE” em caixa alta. EH1.813.CL.04.007 (verso): 6 linhas com versos, há emenda no V. 2 e 

rasura no V. 3. Na margem à direita do papel entre os dois primeiros versos aparecem uns 

ricos em caneta azul como se o autor estivesse testando a caneta que supostamente estava 

falhando. 

 

TAM4 

 

 Manuscrito em tinta azul, a mancha escrita ocupa as 13 linhas das 22 que compõem o 

papel. Título na L. 1 em tinta vermelha, da linha 2 a 13 os versos. Ao lado de cada estrofe 

consta um número em tinta vermelha que serve para indicar a numeração de cada trova.  

 

TAM5 

 

 Manuscrito em tinta preta, a mancha escrita ocupa as 18 linhas das 22 que compõem o 

papel. Título na L. 1 em tinta vermelha, da linha 2 a 17 os versos. Ao final do texto , em fonte 

menor encontra-se a nota de rodapé. 

 

Análise das variantes 

 

O texto apresenta variantes significativas. Os dois primeiros manuscritos apresentam 

duas quadras inéditas. O TAM4 expressa uma variante no V. 3, o verbo “lembrando” foi 

digitada “lembrndo”, supostamente ocasionada por um erro de digitação. O escritor burilou o 

V. 7 do testemunho TAP que expressa “[...] que de ouvir falar meu nome”, o poeta substituiu 

a preposição “de” pela conjunção “se”, pois o intuito era que o verso refletisse uma situação 

hipotética, provável de acontecer. Os V. 15 e 16 do TAM5 apresentam variantes comparado 

ao texto de base, enquanto que o TAM3 expressa “[...] eu sem lembrar de você... / você sem 

lembrar de mim...”, o TAM5 consta a expressão “[...] eu sem pensar em você... / você sem 

pensar em mim...”. O escritor também burilou o verso 23 do TAM3, inicialmente ele escreveu 

“[...] um dia, seu namorado...” e logo após substituiu o pronome “seu” por “teu” com o intuito 
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de transmitir uma proximidade, intimidade do eu lírico para com a sua amada. As demais 

variantes estão relacionadas à acentuação, à ortografia e à pontuação. 
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Texto crítico com o aparato 

 

TAM3 

 

TROVAS ANTOLÓGICAS TAM1 “TROVAS ANTOLÓGICAS” (1) TAM2 “TROVAS 

ANTOLÓGICAS...” (1) TAM3 TROVAS ANTOLOGICAS (1) 

TAP TROVAS ANTOLÓGICAS... (1) TAM4 TROVAS 

ANTOLOGICAS TAM5 TROVAS ANTOLÓGICAS (1) 

  

 Basta! Não é mais possível TAM1 TAM2 TAM3 TAP TAM4 TAM5 possivel 

 continuar vivendo assim...  

 Lembrando tanto de quem TAM4 lembrndo 

5 não se lembra mais de mim! TAM1 TAP mim... 

   

 Ela se esqueceu de mim! TAM1 TAM2 TAM5 mim... 

 E de tal forma esqueceu,  

 que se ouvir falar meu nome TAP {d}/s\e TAM1 nome, 

 perguntará quem sou eu!  

   

10 Se já não penso em você... TAM2 Se eu já TAM2 TAM4 você (s.r.) TAM3 [↑não] TAM1 você, 

 e você não pensa em mim, TAP TAM5 mim... 

 é evidente, está claro,  

 que nosso amor teve fim... TAM3 amôr TAM2 fim! 

   

  TAM1 TAM2 Irremediavel fim! 

  TAM1 TAM2 porque o tempo passou... 

  TAM1 e ao chegar aquele fim TAM2 fim, 

  TAM1 TAM2 o fim da vida chegou! 

   

  TAM1 TAM2 Tristeza crepuscular 

  TAM1 TAM2 De um grande amor que morreu... 

  TAM1 TAM2 e é triste que um personagem  

  TAM1 de tal drama seja eu! TAM2 drama, 

   

15 A experiência está feita... TAM3 TAM5 experiencia 
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 Podemos viver assim...  

 Eu sem lembrar de você... TAM5 eu sem pensar em você... 

 você sem lembrar de mim... TAM5 você sem pensar em mim... 

   

 Ela me queria tanto!  

20 Nunca pude imaginar  

 que algum dia, no futuro,  

 chegasse a me recusar!  

   

 Eu me orgulho de ter sido,  

 um dia, teu namorado... TAM3 {s}/t\eu 

25 Por ter sido a mais bela  

 que conheci no passado...  

  TAM1 TAM2 TAM3 [Eulálio Motta] TAP Eulálio Motta 

  TAM1 29 - 4 - 986 TAM2 Abril 986 TAM3 25 - 2 – 987 TAP 24-6-96 

  TAM1 TAM2 TAM3 TAP (1) – “Suas trovas são antológicas”, 

Braulio Franco, Serrinha. TAM5 (1) Suas trovas são antológicas... 

Braulio Franco 

  TAM2 TAP A sair em “Canções de meu caminho”, 3ª ed. (A 2ª ed. 

esgotou-se em menos de 90 dias). 
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4.3.74 Saudade (2) 

 

O poema dispõe de três testemunhos: dois manuscritos no MA (EH1.811.CL.04.005) e 

um datiloscrito no DA (EC1.29.CV1.21.001).  

 

Descrição física dos testemunhos 

 

SDM1 

 

 Manuscrito em tinta azul, a mancha escrita ocupa as 23 linhas das 30 que compõem o 

papel, título na L. 1. Ao lado do título à margem esquerda consta o número “4” sublinhado. A 

primeira palavra que dá início ao primeiro verso aparece em tinta vermelha. Da linha 2 a 21 

encontram-se os versos. Na lateral à esquerda do papel há dois furos ocasionados por um 

furador. Logo abaixo do texto consta a rubrica do autor e a data. E na última linha aparece a 

seguinte observação “A sair em ‘Canções de meu caminho’, 3ª ed.”. 

 

SDM2 

 

 Manuscrito em tinta azul, 21 linhas. Título na L. 1, da linha 2 a 16 os versos. Há uma 

emenda no V. 14. Abaixo do texto consta a rubrica do autor e a data. E na última linha 

encontra-se a observação de que o texto seria inserido na terceira edição de Canções de meu 

caminho. 

 

SDD 

 

 23 linhas, título na L. 1, da linha 2 a 21 os versos. Abaixo do texto consta o nome do 

autor, em caixa alta, a data e a observação. 

 

Análise das variantes 

 

Trata-se de um texto inédito, composto por variantes relacionadas à acentuação, à 

pontuação e outras que destacaremos a seguir. Pode-se perceber uma variante lexical no V. 17 

do SDM2, o poeta substituiu o verbo “rever” por “LEMBRAR” – “[...] LEMBRAR minha 
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mocidade...”. Talvez esse último verbo contemple melhor o desejo do eu lírico que pode 

refletir o desejo do próprio poeta em lembrar sua mocidade. As lembranças funcionam como 

o fio condutor na narrativa de Eulálio Motta. Outra variante aparece no V. 18, o SDM2 

apresenta “[...] A casa onde ela morou”, enquanto que as outras versões expressam “[...] A rua 

onde ela morava”. Todos os testemunhos vêm acompanhados de nota que sinaliza a sua 

inserção na terceira edição de Canções de meu caminho. 
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Texto crítico com aparato 

 

SDD 

 

SAUDADE...  

  

 Basta! Não é mais possível SDM1 SDM2 SDD possivel 

 continuar vivendo assim...  

 lembrando tanto de quem  

5 não se lembra mais de mim...  

   

 Ela se esqueceu de mim...  

 E de tal forma esqueceu,   

 que se ouvir falar meu nome  

 perguntará quem sou eu! SDM2 eu... 

   

10 Cartas... dezenas de cartas...  

 Sem respostas... é demais!  

 O que tens feito comigo,  

 é coisa que não se faz. SDM1 faz! 

   

 Deveras nunca fui teu...  

15 e tu nunca foste minha...  

 Mas tornaste minha vida, SDM2 vida (s.v.) 

 estória da carochinha... SDM1 SDM2 SDD estoria 

   

 Quero rever Monte Alegre...  

 Rever minha mocidade... SDM2 {rever}/LEMBRAR\ 

20 A rua onde ela morava SDM2 A casa onde ela morou 

 agora mora a saudade! SDM2 Agora mora a saudade... 

  SDM1 SDM2 SDD [Eulálio Motta] 

  SDM1 SDM2 SDD 13-5-986 

  SDM1 SDM2 SDD A sair em “Canções de meu caminho”, 

3ª ed. 
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4.3.75 Dia do namorado... 

 

O poema dispõe de dois manuscritos avulsos no MA (EH1.810.CL.04.004). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

DNM1 

 

 Manuscrito em tinta azul.  EH1.810.CL.04.004 (reto): a mancha escrita ocupa as 31 

linhas das 31 que compõem o papel. Título na L. 1, da linha 2 a 26 os versos. No V. 1 a 

palavra “NAMORADO...” está em caixa alta. Na margem direita do papel entre os versos 12 

e 17 encontra-se dois furos ocasionados por um furador. Abaixo do texto consta a rubrica do 

autor, a data e uma observação de que o texto seria inserido na terceira edição de Canções de 

meu caminho. E na extremidade inferior à direita do papel aparece a palavra “VIRE”, em 

caixa alta. EH1.810.CL.04.004 (verso): 4 linhas com versos. 

 

DNM2 

 

 Manuscrito em tinta azul, a mancha escrita ocupa as 23 linhas das 30 que compõem o 

papel. Da linha 2 a 22 os versos. Entre a terceira estrofe e a quarta aparece um furo na lateral 

esquerda do papel ocasionado por um furador. Abaixo do texto consta a rubrica do autor e a 

data.  

 

Análise das variantes 

 

Apesar do texto apresentar apenas dois testemunhos, nota-se divergências entre si em 

vários pontos, principalmente no final do poema. A primeira versão apresenta no V. 7 a 

expressão “[...] Porque não houve namorada...”, enquanto que o DNM2 expressa de uma 

forma mais objetiva “[...] Nunca tive namorada...”. Há também variantes no V. 8, inicialmente 

o poeta escreveu “[...] aparência, breve revelada” e durante a reescrita ele modificou a 

organização sintática do verso gerando a expressão “[...] aquela que foi apenas aparência”, 

apesar das mudanças, a essência do verso permaneceu, que faz alusão à vida amorosa do eu 

lírico que não conseguiu concretizar seus desejos ao sofrer por alguém que não passou de 
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aparência. Após o V. 18 do DNM2 há uma estrofe inédita com oito versos presentes no 

testemunho DNM1, nessa mesma versão o autor redigiu mais uma estrofe em quatro versos 

para finalizar o texto. Nota-se uma ânsia por parte do poeta em encontrar motivos que 

levaram ao eterno sofrimento, como podemos ver através dos versos “[...] Quando você se 

casou, / adoeceu minha vida... / Nunca mais recuperei / minha saúde perdida...”. As outras 

variantes são referentes à pontuação e à acentuação. 
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Texto crítico com o aparato 

 

DNM2 

 

DIA DO NAMORADO... DNM1 DIA do NAMORADO (s.r.) DNM2 DIA do 

NAMORADO... 

  

 13 de junho... Dia do namorado... DNM1 NAMORADO (s.r.) 

 Pensar em quem,  

 se nunca fui namorado de ninguém? DNM1 DNM2 ninguem? 

5 Aconteceu, no passado,  

 apenas aparência... DNM1 DNM2 aparencia... 

 doce aparência que passou depressa... DNM1 DNM2 aparencia 

 Nunca tive namorada... DNM1 Porque não houve namorada... 

 aquela que foi apenas aparência DNM1 aparencia, breve revelada, DNM2 aparencia 

10 não demorou revelar-se,  

 tornando-se casada...  

 com aquele que deve ter sido  

 seu namorado...  

   

 Nunca fui namorado...  

15 vivia apenas uma doce ilusão  

 do passado...  

   

 Deus seja louvado!  

 E livre de sofrimento  

 a quem me fez sofrer...  

  DNM1 a quem me trouxe tantas 

  DNM1 magoas ao coração... 

  DNM1 Deus não permita 

  DNM1 que eu venha a ter odio 

  DNM1 a quem me fez sofrer... 

  DNM1 Que Deus lhe dê 

  DNM1 muitas alegrias na vida 
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  DNM1 e muita paz ao coração... 

20 E me conceda a graça da conformação...  

 Porque a doce aparência passou depressa... DNM2 aparencia 

 e o sofrimento nunca passou...  

  DNM1 DNM2 [Eulálio Motta] 

  DNM1 14-6-986 DNM2 15-6-86 

  DNM1 A sair em “Canções de meu caminho”, 3ª ed. 

  DNM1 VIRE 

  DNM1 Quando você se casou, 

  DNM1 adoeceu minha vida... 

  DNM1 Nunca mais recuperei 

  DNM1 minha saude perdida... 
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4.3.76 Grupo de três... 

 

O poema dispõe de um único testemunho datilografado no DA (EC1.55.CV1.23.005). 

 

Descrição física do testemunho 

 

Datiloscrito em tinta azul, 18 linhas. Título na L. 1 e ao lado consta a palavra “inedita” 

entre parêntesis. Da linha 2 a 13 os versos. Abaixo do texto estão o nome do autor, a data e 

uma observação “A sair em ‘Canções de meu caminho’, 3ª ed.”.   
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Texto crítico com o aparato 

 

GTD 

 

GRUPO DE TRÊS... GTD GRUPO de TRÊS... (inedita) 

  

 Em toda manhã de sol  

 lembro outra, de sol também...  

 era sol e eu na rua...  

5 e na janela... meu bem...  

   

 Mas tudo passa... passou...  

 Já não há mais a janela... GTD ha 

 Não existo mais na rua... GTD mas 

 e não existe mais ela... GTD mas 

   

10 Passarinho! Passarinho...  

 no meu coração passou...  

 Mas apareceu um ninho,  

 bateu asas e voou!  GTD assas 

   

  GTD Eulálio Motta 

  GTD 21-7-86 

  GTD A sair  

  GTD em “Canções 

  GTD de meu caminho, 3ª ed. 
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4.3.77 Tempo de balanço 

 

O poema dispõe de um único testemunho manuscrito no CCMC3 (f. 32r a 33r).  

 

Descrição física do testemunho 

 

TBM 

 

Manuscrito em tinta azul. Fólio 32r: a mancha escrita ocupa as 22 linhas das 22 que 

compõem o papel, título na L. 1 acompanhado de uma emenda, o autor substituiu a palavra 

“poesia” por “balanço”. Na extremidade superior à direita consta o número “59” em tinta 

vermelha. Da linha 2 a 22 os versos. Fólio 32v: 19 linhas com versos, no ângulo superior à 

esquerda encontra-se o número “60” em tinta vermelha. Fólio 33r: 10 linhas com versos, no 

ângulo superior à direita está o número “61” em tinta vermelha. Abaixo do texto aparece a 

data “2-1-987” e na extremidade inferior à esquerda aparece a palavra “Acal” em tinta preta. 

A mancha escrita ultrapassa a margem esquerda do papel. 
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Texto crítico com o aparato 

 

TBM 

 

TEMPO DE BALANÇO TBM {POESIA}/BALANÇO\ 

  

 Da vida... Quando chega a velhice  

 que vem para preparar  

 o caminho da casa final...  

5 Balanço da vida...  

 Que fiz da vida que já passou,  

 que já acabou?  

 Feliz? Infeliz?  

 Tive momentos felizes de poesia.  

10 Trovas, sonetos, poemas...  

 nasciam em mim...  

 A vida ia bem. Corria suave...  

 Ela ainda existia sem rancores...  

 Não estava pensando em  

15 tal tipo de balanço...  

 quando recebi a primeira pedra,  

 vinda das mãos daquela  

 a quem fiquei devendo os melhores  

 momentos de minha vida...  

20 “Uma pedra em meu caminho”,  

 diria o poeta...  

 Antes da pedra me sentia bem...  

 Quando ela me quis... TBM quiz... 

 Enquanto me quis... TBM quiz... 

25 Não esperava...  

 Não acreditava  

 que daquelas mãos  

 que me fizeram carinhos  
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 viessem as pedras  

30 que me matariam...  

   

 Pouco tempo depois  

 da primeira pedra,  

 chegava a segunda pedrada  

 me fazendo compreender  

35 que minha vida estava acabada... TBM [↑vida] 

   

 Pude compreender  

 que a gente pode morrer  

 antes da morte chegar...  

   

 Passei a lembrar  

40 a Poesia eterna  

 do Poeta Maior:  

   

 “Vivo que vaga  

 Sobre o chão da morte...  

 morto entre os vivos  

45 a vagar na Terra...”  

   

 Nunca esperava  

 que tamanha desgraça  

 me acontecesse...  

   

 Louvado seja Deus!  

  TBM 2-1-987 

  TBM Acal 
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4.3.78 Natal... 

 

O poema dispõe de um único testemunho impresso em panfleto. 

 

Descrição física do testemunho 

 

NTP 

 

23 linhas, título na L. 1 em caixa alta, da linha 2 a 21 os versos. A primeira, terceira e a 

quarta estrofes estão recuadas à margem esquerda do papel, enquanto que a segunda e a 

quarta estrofes estão alinhadas à margem direita. Abaixo do texto consta o nome do autor, a 

data e a seguinte observação “De ‘Canções de meu caminho’, 3ª ed. a sair”. O papel encontra-

se amarelado, com pequenas manchas devido à ação do tempo. 
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Texto crítico com o aparato 

 

NTP 

 

NATAL...  

  

 Meu adeus... naquele dia  

 eu tive um pressentimento:  

 que o meu romance vivia  

5 o seu último momento.  

   

 Não consigo um só momento,  

 nem de noite, nem de dia,  

 pra viver sem pensar nela...  

 a minha antiga alegria...  

   

10 Apesar de teu rancor,  

 gostaria de te ver...  

 pra dizer-te o que não disse,  

 o que ficou sem dizer...  

   

 Por que você não me escreve?  

15 Por que tamanho rancor,  

 se durante toda a vida  

 só a você tive amor?  

   

 Horrível o teu rancor... NTP Horrivel 

 porém que saibas, convém: NTP porem que saibas, convem: 

20 que ainda te tenho amor,  

 ainda te quero bem...  

  NTP EULÁLIO MOTTA 

  NTP De “Canções de meu caminho”, 3ª ed. a sair – 25-12-87  
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4.3.79 Trovas (1) 

 

O poema dispõe de um único testemunho em manuscrito no CCMC3 (f. 33v). 

 

Descrição física do testemunho 

 

TV1M 

 

Manuscrito em tinta preta, a mancha escrita ocupa 10 linhas das 22 que compõem o 

papel. Título na L. 1 em caixa alta, da linha 2 a 9 os versos. No ângulo superior à esquerda 

aparece o número “63” em tinta vermelha. O texto ultrapassa a margem esquerda do papel. Na 

L. 10 consta a data “Junho, 1988”. 
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Texto crítico com o aparato 

 

TV1M 

 

TROVAS  

  

 Não tento mais esquecer  

 Tentei e não consegui...  

 Esquecer... é impossível!  

5 Nunca mais esqueço Edy!  

   

 Não acredito em teu ódio... TVM e teu odio... 

 Não creio em teu rancor... TVM Nao 

 que ninguém deve odiar TVM ninguem 

 a quem teve muito amor!  

  TVM Junho, 1988 
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4.3.80 Trovas... (2) 

 

O poema dispõe de um único testemunho em manuscrito no CCMC3 (f. 34r). 

 

Descrição física do testemunho 

 

TV2M 

 

14 linhas, esse testemunho é composto por três trovas diferentes, todas datadas, sendo 

que a última quadra trata-se de um rascunho da segunda estrofe do texto editado 

anteriormente. Na extremidade superior à direita do papel consta o número “64” em tinta 

vermelha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

TV2M 

 

TROVAS...  

  

 Aquela manhã de sol!  

 Aquele primeiro dia!  

 Não poderia esquecer  

5 minha única alegria!  TV2M unica alegria! 14-5-88 

   

 Quando estou em Salvador  

 bem perto de ti estou...  

 com vontade de te ver...  

 mas sem convite não vou... TV2M vou... Junho, 88 

   

10 Não acredito em teu ódio TV2M odio 

 Não creio em teu rancor...  

 que ninguém pode odiar TV2M ninguem 

 a quem teve tanto amor!  

  TV2M Salvador junho, 1988 
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4.3.81 A trova do cigarro... 

 

O poema dispõe de um único testemunho em manuscrito no CCMC3 (f. 34v). 

 

Descrição física do testemunho 

 

TCM  

 

Manuscrito em tinta preta, a mancha escrita ocupa as 13 linhas das 22 que compõem o 

papel. Título na L. 1, na extremidade superior à esquerda consta o número “65” em tinta 

vermelha. O texto é composto por duas trovas, a segunda recebe o título de “2ª trova do 

cigarro...”. O texto ultrapassa a margem esquerda do papel. Abaixo da segunda trova aparece 

a data “20-888”. E na parte inferior do papel encontra-se uma nota, em tinta vermelha, 

produzida por uma segunda pessoa que sinaliza o mês e o ano que Eulálio Motta faleceu: 

“Faleceu em outubro do mesmo ano”.  
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Texto crítico com o aparato 

 

TCM 

 

A TROVA DO CIGARRO... TCM A TOVA do CIGARRO... 

  

 Amor não quero, não topo,  

 Se for fumante a menina...  

 porque não tolero beijos  

5 com sabor de nicotina...  

   

 2ª trova do cigarro...  

   

 A vida fica mais leve,  

 e mais gostosa, acho eu,  

 lendo a “Trova do cigarro”  

10 que alguém um dia escreveu...  

  TCM 20-888 

   

  TCM Faleceu em outubro do mesmo ano 
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4.3.82 Trovas... (3) 

 

O poema dispõe de um único testemunho em manuscrito no CCMC3 (f. 20r). 

 

Descrição física do testemunho 

 

TV3M 

 

Manuscrito em tinta azul, a mancha escrita ocupa as 17 linhas das 22 que compõem o 

papel. Título na L. 1 em caixa alta e no ângulo superior à direita consta o número “34” em 

tinta vermelha. Da linha 2 a 17 os versos. Há uma emenda no V. 2. 
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Texto crítico com o aparato 

 

TV3M 

 

TROVAS...  

  

 Havia dia em minh’alma...  

 Foi-se o dia... Anoiteceu... TV3M {†}/Anoiteceu\ 

 Mas agora, te encontrando...  

5 Foi-se a noite amanheceu!  

   

 Diz alguém que o céu é longe... TV3M alguem 

 Não acho que esteja certo...  

 Quando vejo tua casa  

 Percebo que o céu é perto...  

   

10 Pilheriando te digo  

 que vivo doido te amando...  

 Porém nem sempre é pilheria TV3M Porem 

 o que se diz pilheriando...  

   

 Você diz que não sou triste,  

15 que triste nunca me vê...  

 é que o triste fica alegre  

 quando fala com você...  
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4.3.83 Nada... 

 

O poema dispõe de um único testemunho em manuscrito no CCMC3 (f. 29r-29v). 

 

Descrição física do testemunho 

 

NDM 

 

Manuscrito em tinta azul. Fólio 29r: a mancha escrita ocupa as 22 linhas das 22 que 

compõem o papel, título na L. 1 em caixa alta. Na extremidade superior à direita consta o 

número “53” em tinta vermelha. Da linha 2 a 22 os versos. O texto ultrapassa a margem 

esquerda do papel. Há uma emenda no V. 5. Fólio 29v: 12 linhas com versos, no ângulo 

superior à direita encontra-se o número “54” em tinta vermelha. No último verso o autor 

rasura as aspas que tinha escrito após o sinal de reticências.  
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Texto crítico com o aparato 

 

NDM 

 

NADA...  

  

 Se a vida, por ventura,  

 te trouxesse de novo  

 ao meu caminho...  

5 Se, de repente,  

 depois de mais de meio século, NDM [↑mais de] meio seculo, 

 nos encontrássemos NDM encontrassemos 

 inesperadamente...  

 frente a frente...  

10 Não és mais aquela menina  

 de 14 anos de idade...  

 cabelos pretos caracolados   

 caindo pelos ombros...  

 E não sou mais aquele  

15 de 18 anos de idade...  

 que conheceste em Monte Alegre...  

 Haveria um momento  

 de silêncio e de espanto... NDM silencio 

 momento de emoção...  

20 E eu pensaria  

 em histórias normais de tua vida: NDM historias normais de tua vida {...}/:\ 

 noivado...  

 casamento...  

 bodas de prata...  

25 bodas de ouro...  

 Alegria do primeiro filho...  

 Alegria do primeiro neto...  

 Histórias que tu não me contarias NDM Historias 
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 para não me magoar...  

   

30 E eu...  

 como aquele poeta alagoano  

 de “Tristeza resignada”...  

 eu não teria  

 nada pra contar... NDM contar...{”} 
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4.3.84 Bom sucesso  

 

O poema dispõe de quatro testemunhos em formato de datiloscritos avulsos no DA 

(EC1.53.CV1.23.003). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

BSD1 

 

 61 linhas, título na L. 1, em caixa alta, e com espaçamento entre as letras. Há marcas 

de furos na lateral à esquerda do papel. Há emendas nos versos 39 e 42.  

 

BSD2 

 

 Datiloscrito em tinta azul, 61 linhas, título na L. 1, em caixa alta, e com espaçamento 

entre as letras. Há marcas de furos na lateral à esquerda do papel. 

 

BSD3 

 

 Datiloscrito em tinta azul, 61 linhas, título na L. 1, em caixa alta, e com espaçamento 

entre as letras. Havia grampos na lateral à esquerda do papel, mas foram retirados para 

preservar fisicamente o testemunho.  

 

 

BSD4 

 

 61 linhas, título na L. 1, em caixa alta, e com espaçamento entre as letras. Há marcas 

de furos na lateral à esquerda do papel. Há emendas em tinta azul nos versos 9, 19, 40, 50 e 

60.  
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Análise das variantes 

 

Todos os datiloscritos apresentam variantes ocasionadas por erros tipográficos, o que 

levou o poeta a burilar todas as versões. No V. 9 o único datiloscrito a acrescentar a expressão 

“[...] na hora de dormir” foi o BSD4; no V. 19 do mesmo datiloscrito, o poeta acrescentou a 

vogal “A” na frente da “Baixa de areia” com o intuito de descrever sobre o lugar. Os 

testemunhos BSD3 e BSD4 apresentam emenda no V. 26, o verbo “vindo” foi datilografado 

“vando”. E nos dois primeiros datiloscritos a palavra “primeiro” foi datilografada nos V. 39 e 

40 como “promeiro”, corrigida logo após pelo autor. As demais variantes se referem à 

acentuação e à ortografia.      
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Texto crítico com o aparato 

 

BSD415 

 

BOM SUCESSO BSD1 BSD2 BOM SUCESSO... 

  

 De olhos pregados  

 no relógio da parede, BSD1 BSD2 BSD3 BSD4 relogio 

 fitava o ponteiro  

5 pequeno das horas  

 pensando nela intensamente nela...  

 com a falsa suposição  

 de que  

 o pensamento  

10 concentrado nela na hora de dormir BSD4 [→na hora de dormir] 

 poderá fazê-la aparecer em sonho... BSD1 BSD2 BSD3 BSD4 faz-ela 

 Mas o ponteirinho BSD1 BSD2 ponterinho 

 estava longe das nove  

 demorou a chegar  

15 e não trouxe a amada...  

 trouxe uma cidade estranha  

   

 que nunca vi...  

 que eu nunca conheci...  

 Mas conheci o local:  

20 A Baixa de areia BSD1 BSD2 Baixa da areia BSD3 Baixa de areia BSD4 

[←A] 

 do Alto Bonito antigo  

 de mãe Andreza  

 com seu cachimbo de barro...  

 Pedro de Báia,  

25 Pedro Zóia  

                                                             
15 Apesar de o datiloscrito não apresentar a data, conjectura-se que seja a versão mais recente por expressar 

burilações que não estão presentes nos testemunhos anteriores. 
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 Zé Trapaiado...  

 E uma vez que ela não está vindo BSD3 BSD4 v{a}/i\ndo 

 no sonho,  

 passei a focalizar  

30 outros momentos  

 daquele tempo de felicidade...  

 a viagem noturna de Morro Alto para Monte 

Alegre... 

 

 numa noite de céu sem nuvens,  

 com uma lua cheia fazendo  

35 o luar mais bonito  

 que já vi...  

 No dia seguinte,  

 muito cedinho,  

 sol apenas nascendo  

40 o meu primeiro contato BSD1 BSD2 pr{o}/i\meiro 

 com as belas manhãs de Monte Alegre... BSD1 BSD2 BSD3 Alegre (s.r.) BSD4 [→...] 

 e foi naquele momento  

 que a vi pela primeira vez, BSD1 BSD2 pr{o}/i\meiro 

 madrugando na janela da residência BSD1 BSD2 BSD3 de BSD1 BSD2 BSD3 BSD4 residencia 

45 achando a garota  

 mais linda do mundo!  

 E foi então que aconteceu  

 aquele amor  

 à primeira vista BSD1 BSD2 BSD3 BSD4 á 

50 que nunca mais acabaria!  

 E me encantava o cuidado BSD1 E que BSD2 BSD4 {que}/me\ 

 dela comigo  

 fazendo tudo para evitar  

 que eu voltasse de Bom Sucesso BSD1 BSD2 do 

55 sem o cafezinho,  

 a merenda,  

 o almoço...  



349 
 

 

 E logo depois dos galopes nas ruas,  

 logo depois...  

60 foi aos comes e bebes... completando BSD4 [←foi aos] BSD1 os comes 

 a felicidade de nós dois  
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4.3.85 Bom sucesso... 

 

O poema dispõe de um único testemunho manuscrito no CCMC3 (f. 30r a 31v). 

 

Descrição física do testemunho 

 

BSM 

 

Manuscrito em tinta azul e preta. Fólio 30r: a mancha escrita ocupa as 21 linhas das 22 

que compõem o papel. Há uma rasura acima do título, o autor escreveu o título de outro 

poema “EMOÇÃO” e depois riscou substituindo por Bom sucesso. Na extremidade superior à 

direita consta o número “55” em tinta vermelha. O texto ultrapassa a margem esquerda do 

papel. Fólio 30v: 22 linhas com versos, no ângulo superior à esquerda encontra-se o número 

“56” em tinta vermelha. Fólio 31r: 22 linhas com versos, há uma rasura na extremidade 

superior à direita, o autor tinha escrito “56” e substituiu por “57” em tinta vermelha. Na 

penúltima linha a palavra “felicidade” está em caixa alta e logo abaixo aparece um verso em 

tinta preta que dá início ao próximo fólio. Fólio 31v: manuscrito em tinta preta, 20 linhas, da 

linha 1 a 17 os versos, no ângulo superior à esquerda consta o número “58” em tinta 

vermelha. Há emendas nas linhas 3 e 4 em tinta azul. As três últimas linhas são compostas por 

uma observação feita pelo próprio escritor.  
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Texto crítico com o aparato 

 

BSM 

 

BOM SUCESSO... BSM BOM SUCESSO... [↑{EMOÇÃO – Pag. 18}] 

  

 Não sei por que motivo confesso,  

 demorei hoje, alguns minutos,  

 pensando no Bom Sucesso... BSM {V}/B\om Sucess... 

5 No Bom Sucesso do Monte Alegre...  

 A famosa caravana do Bom Sucesso!  

 Quarenta cavaleiros...  

 Trotando, cantando, vibrando,  

 nas estradas e nas ruas  

10 do Bom Sucesso!  

 Quem a viveu tem muito  

 o que recordar  

 a vida inteira!  

 A próxima vez da caravana BSM proxima 

15 Se aproximava...  

 Eu não tomaria parte  

 na grande alegria...  

 por falta de montaria  

 Recente na cidade...  

20 desconhecido...  

 Não tinha a quem pedir  

 montaria...  

 Ficava triste...  

 fora das conversas  

25 da alegria...  

 Restava uma vaga esperança...  

 de que ela conseguiria  

 a montaria...  
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 Mas o tempo passava BSM pa{rr}/ss\ava 

30 aproximava o dia...  

 e nada de montaria  

 e ela...  

 não comentava...  

 nada me dizia  

35 Sobre a festa...  

 Sobre a montaria...  

 e a tristeza crescia...  

 A tristeza de ficar...  

 A tristeza de não ir...  

40 O momento da partida  

 da caravana  

 Se aproximava...  

 chegava...  

 E chegava à minha porta  

45 uma surpresa:  

 a montaria!  

 E logo após chegava ela!  

 Radiante...  

 me entregando  

50 a montaria  

 conseguira  

 em segredo  

 para me fazer  

 surpresa! BSM surpreza! 

55 E saímos nós dois,   

 lado a lado,  

 vivendo felicidade!  

 nos caminhos  

 e nas ruas  

60 do Bom Sucesso!  

 Ali, os cuidados d’ela  
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 para não me faltar o cafezinho, BSM cafézinho, 

 a merenda, o almoço...  

 a FELICIDADE!  

65 com que prazer  

 Hoje recordo tudo!  

 Hoje... quando ela me joga pedras... BSM [→...] 

 depois de ter jogado BSM joga[→do] 

 tantas flores!  

70 Agora que joga pedras  

 não se lembrará  

 que vivemos juntos  

 a festa de Bom Sucesso?  

 As pedras que hoje joga,  

75 vem do coração, BSM veem 

 de onde vinham as flores  

 antigamente...  

 coração de pedra...  

 coração de víbora... BSM vibora... 

   

  BSM Lembra-se-á do Bom Sucesso? 

  BSM O passado morreu, acabou... 

  BSM para um coração que se petrificou... 
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4.3.86 Uma dúzia de trovas para ela... 

 

O poema dispõe de cinco testemunhos avulsos no DA (EC1.33.CV1.21.005). 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

DTD1 

 

 41 linhas, título na L. 1, da linha 2 a 41 os versos. A quinta estrofe encontra-se 

rasurada em tinta azul e à margem direita da estrofe consta uma burilação feita pelo autor 

“velhice, etc.”. Há uma emenda em tinta azul na sexta estrofe, o autor acrescentou a palavra 

“estou” antes de “tranquilo”. Além disso, há uma marcação “(x)” à esquerda dessa estrofe. 

 

DTD2 

 

 41 linhas, título na L. 1, da linha 2 a 41 os versos. A quinta estrofe encontra-se 

rasurada em tinta azul e à margem direita da estrofe consta uma burilação feita pelo autor 

“velhice! Presença triste, etc.”. Há uma emenda em tinta azul na sexta estrofe, o autor 

acrescentou a palavra “estou” antes de “tranquilo”.  

 

DTD3 

 

 51 linhas, título na L. 1, da linha 2 a 49 os versos. A quinta estrofe encontra-se 

rasurada em tinta azul. Há uma emenda em tinta azul na sexta estrofe, o autor sinalizou com o 

código “I” antes da palavra “tranquilo” e acrescentou na lateral do verso “I estou”. Na L. 50 

está o nome do autor e na última linha uma observação “A sair em Canções de meu caminho 

3ª edição”. 

 

DTD4 

 

 51 linhas, título na L. 1, da linha 2 a 49 os versos. A quinta estrofe encontra-se 

rasurada em tinta azul e à margem direita da estrofe consta uma burilação feita pelo autor 

“velhice”. Há uma emenda em tinta azul na sexta estrofe, o autor acrescentou a palavra 
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“estou” antes da palavra “tranquilo” e puxou uma linha para a lateral do verso e escreveu 

novamente a palavra “estou”. Na L. 50 está o nome do autor e na última linha uma observação 

“A sair em Canções de meu caminho 3ª edição”. 

 

DTD5 

 

 51 linhas, título na L. 1, da linha 2 a 51 os versos. Há mais duas estrofes na margem à 

direita do papel em tinta azul. Na última linha consta a rubrica do autor. 

 

Análise das variantes 

 

Uma dúzia de trovas para ela... como o próprio título expressa, trata-se de uma reunião 

de trovas que o poeta escreveu nos últimos anos de sua vida dedicados à sua musa 

inspiradora. Algumas dessas trovas fazem parte de Trovas antológicas, texto também editado 

na presente pesquisa. Após o V. 12, os testemunhos DTD1, DTD2, DTD3 e DTD4 

apresentam a mesma trova que dá início às Trovas antológicas. E a última trova que o poeta 

escolheu para finalizar seu texto também finaliza uma das versões de Trovas antológicas. 

Além do acréscimo e supressão de trovas, outras variantes aparecem relacionadas à 

acentuação, à ortografia e à pontuação. 
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Texto crítico com o aparato 

 

DTD5 

 

UMA DÚZIA DE TROVAS PARA ELA... DTD1 DTD2 DTD3 DTD4 DOZE TROVAS PARA ELA... 

DTD5 DUZIA  

  

 Apesar do sofrimento  

 de seu silêncio perverso, DTD1 DTD2 DTD3 DTD4 DTD5 silencio 

 Você continua, sempre,  

5 aparecendo em meu verso...  

   

 Não me quis... depois me quis... DTD1 DTD2 DTD3 DTD4 DTD5 quiz... depois me quiz... 

 agora já não me quer...  

 É natural, sem surpresa...  

 Ela, afinal, é mulher...  

   

10 A tinta de minha pena  

 acabou, chegou ao fim...  

 de tanto lembrar de quem  

 não se lembra mais de mim... DTD5 lembrar 

   

  DTD1 DTD2 DTD3 DTD4 Basta! Não é mais possível 

  DTD1 DTD2 DTD3 DTD4 continuar vivendo assim... 

  DTD1 DTD2 DTD3 DTD4 Lembrando tanto de quem 

  DTD1 DTD2 DTD3 DTD4 não se lembra mais de mim... 

   

 Esperei que ela viesse,  

15 ao carnaval e não veio...  

 O carnaval ficou triste...  

 e eu... mais velho e mais feio...  

   

 Velhice... presença triste  

 no fim de todos os caminhos...  
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20 Devoradora de flores...  

 Semeadora de espinhos...  

   

 Estou calmo estou tranquilo, DTD1 DTD2 DTD4 [↑estou] DTD3 [↑I estou] 

 não tomei choque profundo  

 perdendo a mulher mais bela  

25 que conheci neste mundo...  

   

 E continuo acordado...  

 Sofrendo insônia... porque  

 continuo, teimosamente  

 querendo bem a você...  

   

30 Ela se esqueceu de mim...  

 De tal forma se esqueceu...  

 que se ouvir falar meu nome,  

 perguntará quem sou eu...  

   

 Meu coração elegeu:  

35 Você... primeiro lugar  

 e o segundo, também forte  

 continua sem vagar...  

   

 Sonetos, poemas e trovas...  

 momentos do meu passado...  

40 só me resta lhe dizer,  

 sem mágoa: muito obrigado... DTD1 DTD2 DTD3 DTD4 DTD5 magoa: DTD2 obrigado. 

   

 Quando você se casou,  

 adoeceu minha vida...  

 Nunca mais recuperei  

45 minha saúde perdida... DTD5 saude 

   



358 
 

 

 A experiência está feita... DTD5 experiencia esta 

 Podemos viver assim: DTD3 assim... 

 Eu sem lembrar de você...  

 você sem lembrar de mim...  

  DTD3 DTD4 Eulálio Motta DTD5 [Eulálio Motta]  

  DTD3 DTD4 A sair em Canções de meu caminho 3ª edição. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A edição de Canções de meu caminho 3ª edição de Eulálio de Miranda Motta representa 

a reconstrução da mais completa produção poética elaborada pelo escritor. Trata-se de uma 

obra marcada por três edições, composta por textos escritos da década de 1928 a 1988. Ao 

realizar essa edição, trouxemos à tona a trajetória literária traçada pelo poeta, as amizades, as 

leituras que influenciaram de forma significativa na construção de seus textos. Ao ler a obra 

editada no referente estudo, percebe-se que Eulálio Motta passeou por diferentes estilos, 

escreveu para agradar seu público leitor, mas nunca abriu mão de evocar seus sentimentos 

ultrarromânticos, melancólicos e nostálgicos em seus cantos na maioria das vezes 

autobiográficos.    

Referente à edição, foi realizada uma compilação de todos os textos que fazem parte da 

obra Canções de meu caminho. Todos os testemunhos foram analisados de forma particular, 

tendo em vista que cada versão apresenta sua própria história, seu próprio construto social. 

Realizamos o cotejamento de todas as variantes, o que permitiu depreender o dinamismo do 

escritor durante o processo de escritura dos textos. O objeto de estudo foi sendo construído no 

decorrer das edições, a cada passo do trabalho surgia um dado novo, uma poesia inédita, um 

novo testemunho com outras variantes, e isso foi gerando um entusiasmo por parte do editor 

que se renovava a cada descoberta.   

O desejo por parte do escritor em publicar a terceira edição de Canções de meu caminho 

foi o grande motivo para a realização dessa pesquisa. Diante desse projeto de livro que dava 

seguimento às duas edições publicadas anteriormente, foi uma escolha do editor em trabalhar 

com os textos da primeira, segunda, terceira edição e textos inéditos dispersos no acervo do 

escritor indicados para serem inseridos nessa terceira edição. A partir daí, fizemos o 

levantamento de todos os testemunhos, cartas, notas publicadas em jornais, poesias presentes 

em outras obras, fontes que elucidaram os passos seguidos pelo autor na construção do seu 

livro de poesias, cujo intuito era “satisfazer aos pidões” (MOTTA, 1948).  

 A terceira edição contém sete textos da primeira edição e doze textos da segunda. 

Possui oito textos inéditos e treze poesias publicadas em Antologias e jornais. Através desse 

estudo, espera-se que, seja cumprida a responsabilidade do pesquisador em apresentar textos 

fidedignos, segundo os métodos da Crítica Textual e da Crítica Genética, para que leitores e 

pesquisadores possam ter acesso não somente a um texto que condiz com a última vontade do 

autor, mas também que esteja a par da dinamicidade do texto que por ser literário está sujeito 

a alterações ao longo de sua transmissão, de suas reescritas. 
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No que se refere à temática, Canções de meu caminho é composta por poemas que 

versam sobre o bucolismo, a vida no sertão, a vida na capital, as desilusões, a solidão, o 

desencanto pela vida, as religiões, as desigualdades sociais, as memórias da infância, o amor 

incondicional, tudo isso expresso através de um canto nostálgico ao mesmo tempo dramático, 

como ele mesmo diz “Um epitáfio seria adequado: Aqui jaz alguém que nasceu condenado a 

olhar a vida sem poder viver!” (MOTTA, 1931).  

Editar o livro Canções de meu caminho não foi uma tarefa fácil, por tratar-se de uma 

obra em três edições e um volume grande de textos, a maioria acompanhado de vários 

testemunhos com diversos tipos de variantes. As variantes mais frequentes foram a de 

substituição lexical, alternância de pontuação, acréscimo ou redução de estrofes quando se 

tratou de cantigas e trovas e correções óbvias de ortografia feitas pelo próprio autor. Essas 

divergências entre as versões, nos permite observar, em alguns casos, que a transmissão do 

texto tende ao distanciamento e à redução quando comparado à primeira versão.  

Ao ter acesso aos bastidores da criação no laboratório do escritor, foram percebidas as 

inconstâncias, os anseios e consequentemente as características estilísticas do poeta no 

decorrer do processo de escrita. O cuidado que Eulálio Motta dispensou à elaboração dos seus 

textos é notável através das inúmeras burilações presentes nos testemunhos. A partir das 

edições percebemos que o poeta retornou aos textos em diversos momentos com a intenção de 

corrigi-los, emendá-los, lapidá-los, acrescentado ou retirando palavras e versos. Mesmo 

depois de ter seus textos publicados em jornais, em seus próprios livros e em revistas de 

antologias, o escritor corrigia suas publicações. Ele tinha o costume de guardar todos os 

rascunhos, inclusive aqueles escritos no verso de comprovante bancário, anotações, cópias de 

datiloscritos, isso mostra a íntima relação que o poeta manteve com os seus documentos.    

Todavia, todo esse estudo só foi possível devido a existência de um acervo, nesse caso, 

o acervo de Eulálio Motta, que preserva toda as fontes documentais do escritor. Ratifica, 

portanto, o quanto é importante e essencial a criação de mais acervos literários na Bahia para 

salvaguardar, recontar a história literária baiana e brasileira e consequentemente ampliar, 

explorar a pesquisa no âmbito da Filologia. 

Na busca pela preservação e revitalização da memória literária baiana e brasileira, a 

pesquisa almeja a publicação da terceira edição de Canções de meu caminho, como também a 

sua continuidade através da elaboração de uma tese de doutorado com o objetivo de realizar 

uma edição digital dos textos, adquirindo a possibilidade de integrar os diversos tipos de 

linguagens ao corpus. 
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