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BEM TE VI... 

 

 Toda manhã, quando acordo,  

ouço a voz do bem-te-vi  

me oferecendo uma rima 

 para rimar com Edy... 

(MOTTA, 1987d, f. 16r). 



 

RESUMO 

 

Edição de trovas de Eulálio Motta é um estudo realizado no acervo do escritor Eulálio de 

Miranda Motta (1907-1988), com o objetivo de editar as trovas presentes no Meu Caderno de 

Trovas. O escritor produziu relevante número de trovas que foram preservadas em seu acervo, 

muitas delas inéditas. A partir da pesquisa nas fontes documentais do acervo do escritor, foram 

identificadas 210 trovas escritas entre 1920 e 1988. Dessas 210 trovas, 110 fazem parte de um 

caderno denominado Meu Caderno de Trovas. O caderno corresponde à oficina do escritor, 

nele Eulálio Motta passou textos à limpo, fez correções, emendas e organizou as trovas para a 

publicação de um livro que não chegou a ser publicado.  Na presente dissertação foram editadas 

as trovas do caderno, com o propósito de concretizar o desejo do escritor de publicar um livro 

com o título Meu caderno de trovas. O corpus editado é composto de um total de 110 textos 

que exigiram o levantamento dos testemunhos em diversas fontes do acervo de Eulálio Motta. 

As trovas editadas apresentam variantes autorais e revelam o processo de escrita com rasuras, 

borrões, acréscimos, cancelamentos e outros processos que revelam a gênese dos textos. Diante 

das particularidades observadas em cada texto e seu processo de criação, na pesquisa optou-se 

por uma edição crítica em perspectiva genética por ser mais adequada para demonstrar o 

movimento de escrita dos textos. Para fundamentar a pesquisa do ponto de vista teórico-

metodológico foram utilizados como referências, os estudos já realizados acerca do escritor 

Eulálio Motta (BARREIROS, P., 2015; 2012; 2009; BARREIROS, L., 2016; SANTOS, 2017), 

as discussões propostas pela Crítica Genética ( GRÉSILLON 2007[1994];  SALLES 1994; 

WILLEMART 2007; SOUZA 2012), as pesquisas acerca dos arquivos literários e fontes 

primárias (ARTIÉREZ 1997; HAY 2007, 2003; ZILBERMAN 2004) e os estudos sobre edição 

crítica em perspectiva genética (BORGES 2012; TELLES, 2016[1999]). Como resultado da 

pesquisa, apresenta-se um estudo acerca das trovas e do Movimento Trovista no Brasil, situando 

a participação de Eulálio Motta nesse contexto literário e cultural e apresenta-se a edição crítica 

numa perspectiva genética de 110 trovas de autoria de Eulálio Motta e que fazem parte do 

projeto de livro preservado no Meu caderno de trovas.  

 

Palavras-chave: Edição; Eulálio Motta; Trovas. 



 

ABSTRACT 

 

The edition of Eulálio Motta’s trovas is a study done within the collection of the writer Eulálio 

de Miranda Motta (1907-1988), with the purpose of editing his trovas present in My Notebook 

of Trovas. The writer produced a great number of trovas that were preserved in his collection, 

and a lot of them are unpublished. From a research in the documentary sources of the writer's 

collection, were identified 210 trovas, written between 1920 and 1988. From these 210 trovas, 

110 are integrated in the manuscript notebook My Notebook of Trovas. The notebook 

corresponds to the writer's workshop, in which Eulálio Motta cleaned the texts, made 

corrections, amendments and organized the trovas to be published in a book that couldn’t be 

published at the time. In this master's dissertation, the trovas were edited with the purpose of 

concretizing the writer's desire of publishing a book entitled My notebook of trovas. The edited 

corpus is composed by a total of 110 texts that required the investigation of the several 

witnesses of the texts in diverse sources of Eulálio Motta’s collection. The edited trovas present 

authorial variants and reveal the process of writing with obliterations, blurs, additions, 

cancellations and other processes that reveal the genesis of the texts. Facing the particularities 

in each text and its creation process, in this research we opted for a critical edition in genetic 

perspective because it is more adequate to show the writing movement of the texts. In order to 

base the research from the theoretical-methodological point of view, were used as references 

the studies already carried out on the writer Eulálio Motta (BARREIROS, P., 2015, 2012, 2009, 

BARREIROS, L., 2016; SANTOS, 2017), as the discussions about Genetic Criticism 

(GRÉSILLON 2007[1994]; SALLES 1994; WILLEMART 2007; SOUZA 2012), the research 

on the literary archives and primary sources (ARTIÉREZ 1997; HAY 2007, 2003; 

ZILBERMAN 2004), and the studies on critical edition in genetic perspective (BORGES 2012; 

TELLES, 2016[1999]). As result of the research, we present a study about trovas and the 

Trovista Movement in Brazil, situating the participation of Eulálio Motta in this literary and 

cultural context, and presenting the critical edition in a genetic perspective of 110 trovas written 

by Eulálio Motta and are part of the preserved book project My Notebook of Trovas. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho, intitulado Edição de trovas de Eulálio Motta, trata-se do estudo e 

edição das trovas do escritor Eulálio de Miranda Motta (1907-1988), natural de município de 

Mundo Novo-BA. O referido escritor dedicou-se à escrita literária por aproximadamente 60 

anos, iniciando sua atividade literária no começo da década de 1920. Ele chegou a publicar três 

livros de poesias: Ilusões que passaram... (1931), Alma enferma... (1933) e Canções do meu 

caminho (em duas edições: 1948 e 1983?), além de diversas poesias dispersas em jornais, 

antologias e revistas.  

Eulálio Motta preocupou-se em organizar e preservar seu acervo literário composto de: 

a) 15 cadernos manuscritos com textos literários inéditos, rascunhos de cartas, anotações diárias 

do cotidiano, etc.; b) 88 cartas, incluindo correspondência ativa e passiva; 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 sua biblioteca; h) 6 folhetos de 

cordel; i) 1129 exemplares de panfletos; j) 49 exemplares de jornal; k) 68 manuscritos 

dispersos; l) uma coleção de 32 cédulas de dinheiro antigo; m) a máquina de escrever de Eulálio 

Motta (BARREIROS, 2012, p. 97). Essa documentação permite compreender diversos perfis 

do escritor, destacando-se sua atividade literária, jornalística e política. 

Dentre os cadernos manuscritos inéditos, que compõem o acervo literário de Eulálio 

Motta, encontra-se o Meu Caderno de Trovas (1987), objeto desta pesquisa. Esse caderno 

corresponde a um projeto de livro inédito produzido e organizado pelo escritor, que reúne 125 

textos, sendo 110 trovas e 15 poemas. Os poemas apresentam características estruturais 

semelhantes às trovas, mas diferem delas devido ao fato de a trova se definir como poema 

autônomo e os poemas do caderno apresentarem duas ou mais estrofes que mantêm entre si 

relações de dependência, por meio de um encadeamento temático. Os textos do caderno em 

questão foram escritos em diversos momento da vida do escritor. Ele passou os textos a limpo 

e organizou um sistema de numeração. A maneira como o escritor se preocupou em organizar 

o caderno — inserindo capa, folha de rosto, datação, numeração de página e das trovas e as 

marcas de burilamento do texto — demonstra sua preocupação em preparar o material para 

publicação.  

Ao manipular o Meu Caderno de Trovas, percebemos as múltiplas relações que ele 

mantém com diversos documentos do acervo de Eulálio Motta. Suas trovas não se restringem 

apenas ao referido caderno, há também livros, manuscritos avulsos, datiloscritos, jornais, 

panfletos, caderneta de anotações e outros cadernos permeados por elas. Isso demonstra que o 
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projeto do poeta trovador teve início bem antes da data que aparece em Meu Caderno de Trovas 

e atravessa toda a sua produção literária.  

Desde o início de suas atividades literárias, Eulálio Motta já escrevia trovas, como se 

pode notar nos cadernos, em manuscritos avulsos, em datiloscritos e em impressos (livros e 

jornais). Após um levantamento no acervo do escritor, foram identificados, até o momento, 210 

trovas, incluindo as que compõem Meu Caderno de Trovas.  Não obstante, para esta dissertação, 

elegemos apenas as 110 trovas reunidas nesse caderno. 

De acordo com as fontes documentais, observa-se que Eulálio Motta refere-se a suas 

trovas muitas vezes como quadras e trovas. Isso evidencia que o poeta não fazia distinção entre 

essas designações para identificar esses textos. No entanto, trova é a designação mais usual 

feita pelo escritor e, também, o nome dado ao livro que ele desejou publicar. Dessa forma, na 

pesquisa, optamos pelo termo trova para se referir a tal gênero, a fim de evitar problemas 

conceituais e de interpretação, visto que, na bibliografia disponível sobre o gênero, nem sempre 

as palavras trova e quadra aparecem como sinônimas. Alguns estudiosos, inclusive, apresentam 

distinções entre elas. 

Assim, sob a luz dos estudos filológicos, genéticos e literários, para o desenvolvimento 

da edição crítica em perspectiva genética e o estudo do processo criativo das trovas, busca-se: 

1) estabelecer o texto crítico por meio da diversidade de testemunhos que constam no acervo 

do escritor; 2) realizar o cotejo de todas as variantes que aparecem nos testemunhos. Ademais, 

no que se refere à observação do processo de criação literária, é necessário empreender um 

estudo sobre o perfil do poeta Eulálio Motta trovador, o ambiente de criação e circulação das 

trovas e a relação escritor-texto-leitor.  

O estudo com fontes primárias e com o acervo literário traz relevante contribuição para 

resguardar a memória individual e coletiva de um povo e de suas vivências em um determinado 

período histórico, bem como viabiliza a compreensão do movimento de criação do texto e da 

obra literária, valorizando sua materialidade, por permitir o acesso aos caminhos percorridos 

pelo escritor no processo de criação literária. Diante disso, o acervo literário de Eulálio Motta 

revela-se como espaço de memória individual e coletiva, com a qual o escritor compartilhou 

suas vivências. Portanto, a pesquisa com o acervo literário e com a edição da obra de um escritor 

que esteve à margem da literatura canônica baiana contribui tanto para a memória literária e 

escritural baiana, por meio da edição de um livro inédito, quanto para a revitalização da 

memória literária, a preservação e a valorização da cultura escrita.                                                     

Fez uma pesquisa de cunho bibliográfico que teve como base metodológica os métodos 

de edição da Crítica Textual e a Crítica Genética, assim como as investigações acerca dos 
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acervos de escritores e sua contribuição para o universo literário. Para fundamentar a pesquisa, 

do ponto de vista teórico-metodológico, utilizou-se como referências, os estudos já realizados 

sobre o escritor Eulálio Motta (BARREIROS, P., 2015; 2012; 2009; BARREIROS, L., 2016; 

SANTOS, 2017), as discussões propostas pela Crítica Genética (GRÉSILLON, 2007; 

WILLEMART, 2007; SOUZA, 2012), as pesquisas sobre arquivos literários e fontes primárias 

(ARTIÉRES, 1997; HAY, 2003; ZILBERMAN, 2004) e os estudos sobre edição crítica em 

perspectiva genética (BORGES, 2012; TELES, 2016[1999]), entre outros. 

 

1.1 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação está organizada em cinco seções. A primeira seção refere-se a essa 

introdução, cuja finalidade é contextualizar a pesquisa realizada e apresentar as seções 

posteriores. 

A segunda seção, intitulada Eulálio Motta o trovador, trata da produção literária das 

trovas ao longo da carreira do escritor e está organizada em três seções secundárias. A primeira, 

A produção das trovas no Brasil, apresenta um breve apanhado sobre a produção de trovas no 

Brasil e o movimento Trovista. A segunda, As trovas de Eulálio Motta, aborda a dedicação do 

escritor à produção de trovas desde a década de 1920 até a década de 1980. Na terceira, O 

acervo e a construção do perfil do trovador, apresentam-se as trovas presentes nos vários 

documentos preservados no acervo do escritor, ao tempo em que se destaca a contribuição 

desses documentos para a construção do perfil do trovador Eulálio Motta. Nesta parte, abrem-

se ainda, subseções destinadas à apresentação das trovas nos diferentes suportes: cadernos, 

datiloscritos e manuscritos avulsos, livros, panfletos e correspondência. 

Nessa direção, a terceira seção desse trabalho, que recebe o título Meu Caderno de 

Trovas: algumas considerações, apresenta o Meu Caderno de trovas através da sua descrição 

física, suas trovas e temáticas preponderantes. Ademais, fazem-se algumas considerações sobre 

o processo de escrita e reescrita desses textos do caderno. Para tanto, dispõem-se as subseções: 

Descrição física do Meu Caderno de Trovas e Casos particulares: dos poemas às trovas, das 

trovas aos poemas. A primeira (Descrição física do Meu Caderno de Trovas) ramifica-se em 

uma seção terciária, Descrição física por folha, que apresenta a descrição de cada folha do 

caderno. 

A quarta seção, A edição: proposta metodológica, decisões e critérios adotados, discute 

o modelo teórico metodológico e as decisões e critérios adotados em função das singularidades 

do Meu Caderno de Trovas, tomando como base algumas discussões na área da Filologia e da 
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Crítica Genética. Essa seção possui duas seções secundárias intituladas: Crítica Textual e 

Crítica Genética: um diálogo necessário e O corpus editado e as decisões do editor. A primeira 

refere-se à adequação de linhas teóricas em função da edição das trovas do caderno, enquanto 

a segunda direciona-se para o corpus da pesquisa — apresentam-se quadros dos textos que 

serão editados, os textos monotestemunhais e politestemunhais e, por fim, pontuam-se os 

critérios adotados para a edição e os operadores utilizados.  

A quinta seção intitula-se A Edição. Nesta parte, é feita a apresentação da edição das 

trovas do Meu caderno de Trovas. Esta edição, por sua vez, toma como base o último texto 

avalizado pelo autor, acompanhado do aparato crítico-genético que registra as variantes autorais 

de todos os testemunhos e de todo o processo de escrita. Para as trovas de testemunho único e 

que não apresentam rasuras, emendas, borrões, etc., apresenta-se o texto editado de acordo com 

os critérios previamente estabelecidos pelo editor. A ordem da organização da apresentação da 

edição segue a própria ordem dada às trovas pelo escritor no Meu Caderno de Trovas.  

Por fim, têm-se as Considerações Finais e as Referências. 
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2 EULÁLIO MOTTA, O TROVADOR 

 

Eulálio Motta é um poeta que se dedicou à escrita literária durante grande parte de sua 

vida. A partir das datas presentes nas fontes documentais de seu acervo, infere-se que ele 

começou a escrever seus primeiros versos no início da década de 1920 e seguiu escrevendo 

poesias até 1988, ano de sua morte. Eulálio Motta não se restringiu a escrever apenas em um 

gênero literário, ele se dedicou à escrita de causos, crônicas, peças de teatro e, na poesia, 

dedicou-se à escrita de sonetos, cordéis e trovas. De acordo com Barreiros (2012), as primeiras 

composições de Eulálio Motta, escritas ainda em Mundo Novo, foram os “[...] versos rimados 

ao sabor das cantigas populares, carregados de sonoridade e ritmo” (BARREIROS, 2012, p. 62) 

que, “[...] segundo anotações em diários, Eulálio Motta os recitava em público, causando 

admiração, principalmente entre as moças” ( BARREIROS, 2012, p. 62).   

Por meio da escrita literária, ele teceu diferentes perfis que perpassaram pelos caminhos 

da literatura tida como culta e da literatura popular. Em alguns momentos, percebe-se um poeta 

que escreve sonetos inspirado numa estética parnasiana, em outros momentos, nota-se um poeta 

popular que exalta as tradições sertanejas, que dá voz a trabalhadores rurais em cordéis e canta 

o amor em trovas populares 

As trovas escritas por Eulálio Motta têm um lugar especial em sua produção literária e 

merecem atenção. Ele as compôs assumindo um perfil de trovador, inicialmente, para cantar o 

seu drama amoroso, temática basilar de seus versos. Além do amor, o poeta trata de temáticas 

sociais, descreve o cotidiano no ambiente sertanejo e retoma as memórias da infância. Nas 

trovas, as imagens do sertão e da metrópole são captadas pelo olhar atento do poeta. Mostras 

de afetividade e apontamentos autobiográficos são componentes que também percorrem esses 

textos. Para Patrício Barreiros,  

 

[...] foi pelo fato de Eulálio Motta ter escolhido a escrita como uma forma de 

dialogar com o mundo e expressar a sua existência, que se considera a sua 

produção literária e suas anotações em diários com fontes para traçar a sua 

biografia ou uma de suas possíveis história de vida. (BARREIROS, 2012, p.  

30). 

 

Entre o campo e a cidade, o escritor produziu suas trovas, que, juntamente com os causos 

e com os cordéis, demonstram o interesse do escritor pela literatura popular. Vivendo a maior 

parte de sua vida em um ambiente sertanejo, o escritor manteve contato direto com os costumes, 

com as crenças e com o cotidiano do sertão. Esses aspectos ganham musicalidade em suas 

trovas. Nota-se, em seus versos, a conexão do poeta com o seu tempo e com sua comunidade.  
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Em 1926, Eulálio Motta mudou-se para Salvador e instalou-se no Ginásio Ipiranga. Em 

1929, ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia. Nesse período, o escritor passou a dedicar-

se também à produção de sonetos. No entanto, mesmo iniciando uma nova fase poética, Eulálio 

Motta continuou a escrever suas trovas. Segundo Patrício Barreiros (2012, p. 79),  

 

O poeta mundonovense conquistou um espaço no Parnaso e se exilou dele 

para habitar o sertão da Bahia, árido, sofrido, mas real. Conheceu a lira do 

parnaso e seus encantos, mas se entregou ao ritmo pulsante das cantigas dos 

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

compunha quadras e as cantava para as moças que iam visitá-lo, mas também 

passava a limpo seus sonetos, reconhecendo seu valor. 
Por fim, um epitáfio adequado a Eulálio Motta: aqui jaz um poeta que viveu a 

vida entre a lira do Parnaso e a trova popular! (BARREIROS, 2012, p. 79). 

 

A escrita de trovas está presente nos mais variados documentos de seu acervo e, de acordo 

com as datações registradas, infere-se que, durante quase todos os anos em que o escritor se 

dedicou à literatura, ele trabalhou com a produção desse gênero. Desse modo, nas subseções 

intituladas: As trovas de Eulálio Motta e O acervo e a construção do perfil do trovador, discute-

se a composição das trovas ao longo da vida do escritor e de como elas estão presentes em seu 

acervo literário. Entretanto, antes de percorrer os caminhos traçados pelo trovador Eulálio 

Motta, cabe tratar da trova enquanto gênero literário e sua difusão no Brasil, para que se possa 

compreender o contexto da produção do poeta mundonovense. 

 

2.1 A PRODUÇÃO DE TROVAS NO BRASIL 

 

A trova popular, segundo Cascudo (1984), é um dos gêneros literários mais antigos, 

amplamente difundidos no Brasil, com predominância nas regiões do sertão nordestino. Trata-

se de um gênero poético com forma fixa de versificação, característico por sua composição em 

quatro versos em redondilha maior, com rimas dispostas nos esquemas: ABAB, ABBA, ABCB, 

AABB, ou AAAA. De acordo com Cascudo (1984), as trovas são conhecidas também como 

poemas de quatro pés, devido ao número de linhas que ocupam. Muitos pesquisadores, por sua 

vez, acrescentam a esse conceito a característica de poema com sentido completo. A trova é 

considerada por muitos estudiosos como sinônimo de quadra ou quadrinha, inclusive em 

verbetes de dicionários de termos literários, como se observa a seguir, 

 

QUADRA – v. Quadrinha. 

QUADRINHA – Também chamada quadra ou trova, consiste num quarteto, 

ou estrofe de quatro versos, que se autonomizou e se fixou como poema. 
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[...] Por sua brevidade e singeleza, lembra o haicai, japonês, e pela feição 

sentenciosa que geralmente assume, evoca o soneto: o quarto verso, 

funcionando como fecho de ouro, encerra a conclusão do pensamento que se 

enuncia nos segmentos precedentes. 

Conhecida desde a Idade Média, a quadrinha é um dos poemas de forma fixa 

mais tipicamente vernáculo. E a despeito de haver utilizado, no curso de sua 

evolução histórica, vários metros, o redondilho, sobretudo o maior (de sete 

sílabas), constitui-lhe o verso predileto. (MOISÉS, 1999, p. 425, grifo do 

autor). 

TROVA – Provençal trobar; Latim tropare, inventar, compor tropos. 

Durante a Idade Média, galaico-portuguesa, o vocábulo “trova” era sinônimo 

de “cantiga”, e, portanto, designava toda espécie de poema em que se produzia 

aliança entre a letra e a música. A partir do século XVI, com a desvinculação 

havida entre as palavras e a pauta musical, o termo fixou-se como equivalente 

da quadrinha. (MOISÉS, 1999, p. 503, grifo do autor). 

 

Segundo Wanke (1976), a trova setissilábica rimada recebeu diferentes nomenclaturas 

como: quadras, cantiga, trovinha e quadrinha. Além do mais, conforme afirma Wanke (1976), 

esse tipo de texto era chamado, muitas vezes, por autores do século XVIII, de quarteto.  A partir 

de meados do século XIX, quando passou a ter uma visibilidade maior pelos folcloristas, foi 

mais difundida sob os nomes de cantigas ou quadras. Embora, 

 

[...] no Brasil, o nome “trova” pegou devido à popularidade adquirida pelas 

Mil trovas populares portuguesas de Agostinho de Campos e Alberto 

d’Oliveira, publicadas em 1903, que, além de terem sido “respondidas” por 

mil trovas brasileiras de Carlos Góes e por outras mil de Afrânio Peixoto, 

tiveram seu nome (trova) fixado por Afonso Celso (traduzindo as trovas de 

Espanha, 1904), e outros autores: Adelmar Tavares, Osório Duque Estrada, 

Catulo da Paixão etc. (WANKE, 1976, p. 9, grifo do autor). 

 

Cabe ressaltar que alguns folcloristas e estudiosos da literatura popular consideram os 

termos quadra e trova como distintos, sendo o termo quadra utilizado somente para definir 

qualquer poema composto de quatro versos. A trova, além de ser fundamentalmente composta 

de quatro versos, apresenta rigorosamente a estrutura de rimas em redondilha maior e em sua 

maioria são poemas de sentido completo. No entanto, Eulálio Motta não faz distinção entre 

esses vocábulos e lança mão de diferentes designações para nomear suas quadras (como por 

exemplo: quadras, trovas, cantigas, quadrinhas, versinhos, etc.), que, por sua vez, seguem os 

moldes que as caracterizam quanto à estrutura, sempre poemas de quatro pés e com versos de 

sete sílabas, com rimas ABCB. 

O conceito de trova apresenta diferenciações semânticas no que se refere ao modo de 

produção e circulação. Wanke (1978) define as trovas como: trova popular ou folclórica (a 

trova que foi popularizada, ou seja, que se propagou no imaginário popular, muitas vezes 



26 

 

 

perdendo até sua autoria) e trova literária que, segundo ele, trata-se da trova produzida por 

alguém (literato ou não), com o objetivo de realizar uma obra de arte. No que se refere a esses 

dois tipos, o escritor ressalta que a trova literária pode passar a ser popular a partir de sua 

circulação e popularização. Desta forma, a popularização da trova corresponde a um fenômeno 

de transformação de uma trova literária em trova popular. Wanke (1978) discorre ainda sobre 

a trova intencional, trova derivada e poema em trova, além de tratar da definição de termos 

como: trovador, trovismo, trovologia e trovólogo. 

 

Trova intencional é o mesmo que trova literária, no sentido de que o autor a 

escreveu na intenção de realizar uma trova, e não como parte de um poema. 

Trova derivada é aquela que foi retirada de um poema, tornando-se, assim, 

peça autônoma.  

Poema (ou poesia) em trova é uma composição em versos onde as estrofes 

(quadras setissilábicas) podem ser, pelo menos em grande parte, desdobradas 

em trovas. [...] Reunião de trovas sob o mesmo tema, ou tendo um 

encadeamento temático. 

Trovador é o compositor de trovas intencionais, ou, por extensão, de trovas. 

[...] 

Trovismo é o movimento literário dos poetas que utilizam a trova como forma 

de expressão exclusiva, surgido no Brasil em 1950, mais ou menos. 

Trovologia é o estudo da trova como fenômeno, quer popular (ou folclórico), 

quer literário. 

Trovólogo é quem se dedica à trovologia. 

(WANKE, 1978, p. 10, grifo do autor). 

 

Observa-se, nas definições de Wanke (1978), que o conceito de poema ou poesia em trova 

corresponde a uma reunião de trovas que estabelecem entre si um encadeamento temático. 

Contudo, essa definição não é amplamente difundida e divide opiniões entre estudiosos, sendo 

mais reconhecido o conceito de trova enquanto poema autônomo. Desse modo, para o 

cotejamento e estudo das trovas produzidas por Eulálio Motta, tomou-se como base o conceito 

de trova como poema independente, composto de quatro versos em redondilha maior, embora 

se observe, na produção poética do escritor, a presença de poemas compostos de duas ou mais 

estrofes que apresentam características estruturais semelhantes à da trova. 

Segundo Wanke (1976), as primeiras influências da trova no Brasil remontam ao período 

colonial, quando a circulação do gênero se dava a partir da literatura oral, sendo, pois, escassos 

os registros escritos. Todavia, destaca o nome de Gregório de Matos, que produziu trovas 

durante o período colonial, apesar da dificuldade de divulgação, por conta das proibições de 

impressão e de publicação de livros, na época. 

A produção de trovas no Brasil não teve muita visibilidade durante um longo período. De 

acordo com Wanke (1976), no pré-romantismo e romantismo a trova não teve lugar muito 
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marcante, embora os autores a utilizassem circunstancialmente ou como epigrama. Entre as 

décadas de 1880 e 1910, a trova começa a deixar de ser utilizada apenas como epigramas, 

porém, ainda com pouca visibilidade nos grandes movimentos literários, como o parnasianismo 

e o simbolismo. Para Wanke (1976), nesse período, considerado como Bela Época boêmia, a 

trova deixou de ser utilizada como epigrama, entretanto permanece sendo tratada como versos 

de circunstância.  

Entre 1910 e 1930, Wanke (1976) ressalta o aparecimento dos trovadores autênticos, que 

segundo ele, são os trovadores “[...] que encaram a trova com seriedade, mesmo quando fazendo 

humorismo, o que importa é a atitude de tais autores, não considerando seu produto como 

circunstancial.” (WANKE, 1976, p. 173). Entre esses trovadores aparecem nomes como os de: 

Jader de Andrade, Carlos Estevam, Manoel Monteiro, Silveira Carvalho, Moreira Cardoso, 

Adelmar Tavares, Américo Falcão, Belmiro Braga, Soares Bulcão, Franklin Coutinho, Heitor 

Beltrão, Afonso Celso e Mello Moraes Filho, Vicente de Carvalho, Afrânio Peixoto, Humberto 

de Campos, Medeiros e Albuquerque, Múcio Texeira, José Albano, dentre outros, como 

representantes de período que sinaliza o início da ascensão da trova.  

 Durante o modernismo, embora o movimento estético-literário promovesse uma ação 

contrária à rigidez métrica e à fixação de formas rígidas na produção de poemas, observa-se 

que escritores como Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles e 

Manuel Bandeira, também se dedicaram à produção de trovas, mas em pequena escala. Somente 

a partir de 1950, a trova ganhou maior notoriedade, porque, segundo Wanke (1976), nessa 

década, surge “o movimento literário dos modernos trovadores brasileiros: o Trovismo.” 

(WANKE, 1976, p. 345, grifo do autor). 

O movimento trovista no Brasil tem seu apogeu na década de 1960, sendo considerada a 

Década de Ouro do Trovismo. Conforme Wanke (1978), foram fundadas associações, grupos, 

grêmios, etc., entre os anos de 1950 a 1977, como por exemplo: o Grêmio Baiano de Trovas – 

GBT, fundando em 1957, por Rodolfo Coelho Cavalcante, poeta e jornalista, então diretor do 

jornal O Trovador; Academia Brasileira de Trovas – ABT, fundada em 26 de dezembro de 

1960; Academia Mineira de Trovas – AMT, idealizada por Cândido Ubaldo Gonzales, em 1961. 

Ademais, em alguns estados, essas associações realizaram torneios, concursos de trovas e 

congressos de Trovadores. Dentre algumas das associações destaca-se o Clube de Poesias de 

Uruguaiana - Rio Grande do Sul, mencionado por Wanke (1976). A ressalva se dá pelo fato de 

Eulálio Motta ter sido filiado a algumas associações, entre as quais ressalta-se o mencionado 

Clube de Poesias. 
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Dentro desse âmbito de ascensão das trovas, cabe ressaltar a valiosa contribuição de 

Aparício Fernandes, que, além de trovador, dedicou-se a produzir livros e antologias de trovas 

e do movimento trovista, reunindo diversas produções de trovadores brasileiros. Dentre eles, 

destaca-se o nome de Eulálio Motta, que teve seus poemas publicados nas antologias: Anuário 

de Poetas do Brasil/ 2º volume, 1981 e Anuário de Poetas do Brasil/ 4º volume, 1982. No 

conjunto das produções organizadas por Aparício Fernandes, apresentam-se algumas 

publicações em parceria com Zálkind Piatiagorsky, como: Cantigas de Muita Gente, publicada 

em três volumes, que divulgou 200 trovas de autores diferentes.  

De modo geral, em resumo da extensa descrição feita por Wanke (1978), Aparício 

Fernandes publicou, sozinho, em antologias ou coletâneas apenas de trovas, aproximadamente 

26.700 trovas, sendo 500 de sua autoria. Assim, divulgou o trabalho de mais de 1.000 

trovadores. Essas trovas fazem parte dos livros: Trovadores do Brasil, I, II e III volumes; Trovas 

e Trovadores; Trovadores do Brasil (abrangendo Portugal e Angola); A trova no Brasil; Nossas 

Trovas.  

Como se pode observar, é notória a produção de trovas, a partir da década de 1960. Sendo, 

pois, as publicações de Aparício Fernandes uma das mais representativas obras que resguardam 

uma diversidade de trovas publicadas e difundidas no Brasil. Dentre os livros de poesia 

organizados por ele, destaca-se o Anuário de Poetas do Brasil, que durante as décadas de 1970, 

1980, difundiu amplamente a produção poética de escritores pouco conhecidos nacionalmente 

no campo da literatura. Até então, como mencionado, sabe-se que em dois desses anuários 

Eulálio Motta teve seus poemas publicados.  

Diante do exposto, faz-se uso da frase, que de acordo com Wanke (1991), foi escrita por 

Jorge Amado para a poetisa Maria Thereza Sorgenicht Cavalheiro, em 1971, que diz o seguinte 

sobre a trova: “Não podendo haver criação literária mais popular, que fale mais diretamente ao 

coração do povo do que a trova. É através dela que o povo toma contato com a poesia e sente 

sua força. Por isso mesmo, a trova e o trovador são imortais.” (AMADO, 1971 apud WANKE, 

1991, p. 13). 

Segundo Wanke (1991), a frase acima foi muito divulgada nos estudos acerca da trova 

literária brasileira, utilizada em epígrafes em livros de trovas, tornando-se uma espécie de lema 

da Federação Brasileira de Entidades Trovistas – FEBET. De acordo com Wanke (1991), em 

1970, a poetisa Maria Thereza Sorgenicht Cavalheiro teve a oportunidade de manter contato 

com Jorge Amado, ao qual pediu sua opinião sobre a trova enquanto gênero literário. Conforme 

mostra Wanke (1991), em fevereiro do ano seguinte, Jorge Amador respondeu-lhe através de 

um depoimento acompanhado de um bilhete com o timbre da academia Brasileira de Letras, no 
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qual, dentre outras observações, apresenta a frase em questão, que, por sua vez, demonstra a 

admiração de Jorge Amado pelo gênero. Esse bilhete, como destaca Wanke (1991), foi 

divulgado por Maria Thereza, diversas vezes, em jornais. Como exemplo, cita-se a publicação, 

em 22 de abril de 1973, no jornal Última Hora, de São Paulo, onde aparece a fotografia da 

poetisa com Jorge Amado, que foi publicada na sessão Trovas. Cabe destacar também que, em 

muitos periódicos, havia seções específicas para a publicação de trovas. 

O ato de divulgar a opinião e a admiração de escritores reconhecidos no cenário literário, 

como Jorge Amado, sobre as trovas, demonstra a preocupação dos trovadores e poetas em dar 

visibilidade a essa literatura. Assim também o fez Eulálio Motta, inserindo a opinião de Jorge 

Amado sobre seus poemas, em algumas de suas publicações, como é o caso do panfleto 

Primavera, publicado em 1987. Ao final do panfleto, o escritor apresenta a opinião de Jorge 

Amado acerca do seu livro Canções do meu caminho, segunda edição, que diz o seguinte: “Não 

seja modesto, sua poesia é da melhor qualidade. Desejo muito sucesso para seu belo livro. Jorge 

Amado” (MOTTA, 1987e).  

Enfim, acerca da produção e circulação das trovas, temos nomes como o de Aparício 

Fernandes, Eno Teodoro Wanke e Luiz Otávio que se destacarem como trovadores, 

contribuíram para a divulgação das trovas e dos trovadores brasileiros, além de servirem como 

fontes de estudos acerca da literatura popular no Brasil. Nesses estudos, destaca-se também a 

importância da poetisa Maria Thereza Sorgenicht Cavalheiro, que pode ser considerada uma 

das mais esforçadas divulgadoras de trovas no Brasil. Como revela Wanke (1991), a 

mencionada poeta manteve, durante anos, a coluna Trovas, onde publicava, além de trovas, 

biografias e fotografias dos trovadores, nos jornais Última Hora e Gazeta, ambos publicados 

em São Paulo. Observa-se, portanto, que havia nos jornais, espaço para os trovadores 

divulgarem seus versos. 

 

2.2 AS TROVAS DE EULÁLIO MOTTA 

 

A imagem do poeta trovador Eulálio Motta, com base nos documentos de seu acervo 

literário, começou a ser esboçada na década de 1920, quando ainda residia em Mundo Novo, 

sua cidade natal. Influenciado pelos costumes das cantigas populares, o escritor cantou em seus 

versos os dissabores de uma paixão não correspondida que nutriu por Edy, que segundo relatos 

coletados por Barreiros (2012), trata-se de uma jovem que Eulálio Motta conheceu ainda em 

sua adolescência, por volta dos dezesseis anos de idade, quando residiu em Monte Alegre, hoje, 

Mairi, cidade em que exerceu o ofício de balconista numa farmácia. Tempos depois, Eulálio 
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Motta teve que retornar a Mundo Novo e, posteriormente, mudou-se para Salvador em 1926, 

ingressando na Faculdade de Medicina da Bahia em 1929, onde concluiu o curso de Farmácia 

em 1933.  

 

Segundo Arnaldo Motta, quando Eulálio Motta mudou-se para Salvador, em 

1926, ficou muito tempo sem contato e Edy casou-se com outro. Diante da 

impossibilidade de ser correspondido, Eulálio Motta decidiu não ter outro 

amor e cantou essa desilusão em seus poemas. (BARREIROS, P., 2012, p. 

39). 

 

O nome da musa Edy, por muitas vezes, aparece explícito em seus versos e nos títulos 

das trovas, demonstrando assim que o poeta fazia uso das trovas para expressar seus 

sentimentos.  

 

EDY 

A grande infelicidade, 

a maior que já sofri, 

foi, sem dúvida nenhuma, 

a de ter perdido Edy! 

(MOTTA, Meu caderno de Trovas, 1987, f. 21r). 

 

Apesar de Eulálio Motta cantar o amor pela jovem Edy em diversos poemas, observa-se 

que o escritor também dedicou versos amorosos a outras mulheres. Esses versos apresentam 

datas dos anos de 1926 a 1929, período em que residiu em Salvador.   

 

MINHA CANÇÃO DE TEUS OLHOS... 

 

...É preciso que eu não cale 

...Que não posso resistir... 

...É preciso que eu te falle 

...Sobre os teus olhos, Nadir 

(MOTTA, Caderno Lágrimas, 1929, f. 80r). 

 

Assim, verificam-se, através das trovas, recortes da experiência juvenil do escritor. Por 

meio delas, Eulálio Motta guardou imagens de sua juventude, a exemplo dos momentos 

vivenciados quando esteve no Sul da Bahia, numa viagem que fez em companhia de Jorge 

Amado: 

 

EM ILHEOS 

 

Quatro quadras para quatro irmãs 

 

Alina (Prof.) 
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Oh que vida que eu teria! 

Toda sonho, encantadora...   

Se eu pudesse ser sem dia 

Teu alumno, Professora 

 

Zuleika 

Zuleika dos meus pecados, 

{H}/Ouve\, escuta o que te digo: 

Tiveste seis namorados 

Completando sete commigo! 

 

Urania 

Urania, es chic, um primor!        

Mas uma coisa te afeia: 

É que em matéria de amor 

Pareces viver alheia! 

 

... (Isaura, noiva) 

Sobre esta não digo nada.   

Deixo em reticencia... pois, 

Se eu disser, direi a uma 

Mas ofenderei a dois 

(MOTTA, Caderno Lágrimas, 1928, f. 71r). 

 

Essas trovas que demonstram a dedicação de versos amorosos para outras moças 

compreendem um pequeno número de trovas, em comparação a infinidade de versos dedicados 

a Edy, narrando as dores do poeta apaixonado. Entretanto, cabe ressaltar que, em alguns desses 

textos, fica evidente a opção do poeta em compor versos amorosos que expressem melancolia 

e sofrimento, tendo-os como uma característica marcante em sua poesia. Para efeito de 

exemplo, considera-se a trova abaixo, na qual o escritor aponta para a beleza da dor do poeta.  

 

QUADRAS. 

 
Fallam dos poetas que choram 

A dôr que viveu carpindo, 

Porque não sabem, como eles, 

Chorar de modo tão lindo! 

(MOTTA, Caderno Lágrimas, 1929, f. 42v). 

 

Ademais, embora seja evidente a dedicação do poeta para compor versos amorosos, suas 

trovas estão entremeadas às suas vivencias do cotidiano, de modo a estabelecer uma conexão 

do escritor com seu tempo, como se pode observar na trova a seguir, na qual o eu lírico expressa 

satisfação e gozo por estar em contato com a natureza e por passar o fim de ano no campo. 
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Fim de ano! As ferias! Retôrno 

Da beleza das tardinhas, 

Com a volta dos estudantes, 

E a volta das andorinhas! 

(MOTTA, Caderno Monitor 1943, f. 89r).  

 

Em outras trovas também se evidenciam os elementos da natureza, nas quais o escritor 

intercala elementos da fauna e questões amorosas, como ocorre, por exemplo, nas trovas Zabelê 

e Perdiz. Nelas, o eu lírico relaciona o canto dessas aves a um pedido de aproximação com a 

mulher amada. Embora sejam trovas independentes, observa-se em seus versos um 

encadeamento entre as trovas.  

 

ZABELÊ 

E... “Vamos fazer as pazes?” 

O canto da zabelê... 

Pode servir para mim... 

Mas não serve para você... 

(MOTTA, Meu caderno de Trovas, 1987, f. 16v). 

 

PERDIZ 

 

Pra você só a perdiz, 

o canto certo lhe traz: 

respondendo à zabelê, 

diz: “comigo, nunca mais” 

(MOTTA, Meu caderno de Trovas,1987, f. 16v).  

 

Em muitos poemas e cordéis de Eulálio Motta nota-se que o escritor também versava 

sobre questões sociais, tais como religião e política. No que se refere à presença desses temas 

nas trovas, observa-se que os mesmos aparecem de forma mais sutil, emaranhados à temática 

amorosa, como se percebe na trova a seguir, onde o eu lírico tece elogios à sua amada, 

comparando-a a uma santa.  

 

QUADRAS 

        (Ante os olhos de A......) 

 

Se existe alguma santa  

De olhar assim como o teu, 

Nunca no mundo haviria  

Que quisesse ser atheu 

(MOTTA, Caderno Lágrimas 1928, f. 69r).  

 

Em outras trovas, notam-se tons de ironia, sarcasmo e humor, como é o caso de  Nicotina, 

Quadras e Receio, receio muito:  



33 

 

 

 

NICOTINA 

 

Amor não quero, não topo, 

se for fumante a menina... 

porque não tolero beijos 

com sabor de nicotina... 

(MOTTA, Meu caderno de Trovas,1987, f. 6r).  

 

QUADRAS 

 

Você, seu feio, rachitico, 

Compenetrado, pedante 

Embora se mêta a crítico 

Não passa de um criticante. 

(MOTTA, Caderno Lágrimas, 1929, f. 85r). 

 

RECEIO, RECEIO MUITO 

 

Receio, receio muito, 

é fácil que se me creia, 

que aquela menina linda 

seja hoje uma velha feia... 

(MOTTA, Meu caderno de Trovas, 1987, f. 9r). 

 

A partir dos exemplos acima, é possível notar que as trovas acompanham Eulálio Motta 

nos mais variados momentos de sua vida. A partir delas, o poeta se posiciona criticamente, 

expressa suas ideologias e seus sentimentos. Todavia, a cada contexto, verificam-se mudanças 

nas temáticas abordadas. Na fase inicial de sua produção literária, as trovas versam sobre suas 

experiências amorosas e os primeiros momentos da sua vida em Salvador. Entre as décadas de 

1930 e de 1970, desponta a imagem de um poeta mais engajado em questões sociais, ao passo 

que, na década seguinte (1980), em versos mais melancólicos, as lembranças do passado 

ganham destaque. Nesta fase, são mais recorrentes as trovas sobre a infância, os lamentos por 

não se ter casado e a tristeza do trovador com o chegar da velhice.  

 

FIM 

 

Tudo indica estar chegando 

o começo do meu fim... 

fumando, pensando nela 

tirando a vida de mim... 

(MOTTA, Meu caderno de Trovas, 1987, f. 18v).  

 

Durante as décadas de 1940, 1950 e 1960 verifica-se que a composição das trovas se torna 

menos evidente. O fato de Eulálio Motta não apresentar grande número de produção de trovas 

durante esse período é curioso pois, com base nos estudos acerca do movimento Trovista, são 
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essas as décadas de maior destaque e valoração da produção desse tipo de texto, no âmbito da 

literatura brasileira. Esse fato demonstra que nem sempre é possível situar um escritor dentro 

de uma corrente literária específica. Nesse sentido, no que tange à produção das trovas de 

Eulálio Motta, verifica-se que elas estão mais ligadas às suas vivencias do que às correntes ou 

modismos literários. A ordem de escrita das trovas obedece à realidade do escritor, ao seu 

cotidiano e à sua trajetória. Segundo Barreiros (2012), Eulálio Motta fez da escrita uma forma 

de estar no mundo e constituir sua identidade. 

 

Eulálio de Miranda Motta fez da escrita uma forma de marcar sua presença no 

mundo, escrevendo, ele construiu sua identidade e traçou uma imagem para 

si. Tornar-se escritor foi o seu grande projeto de vida e para alcançar esse 

objetivo ele se dedicou de corpo e alma à literatura, utilizando a palavra escrita 

nas mais diversas circunstâncias, revelando uma verdadeira compulsão. Ele 

escreveu diários, anotou os acontecimentos mais banais do cotidiano, redigiu 

cartas até mesmo para os vizinhos, passava a limpo várias vezes os mesmos 

poemas e, em algumas ocasiões, improvisava o suporte de escrita utilizando 

embalagens, pedaços de papelão e guardanapos. Desse modo, o escritor 

acumulou um importante legado documental de inestimável valor. Os 

cadernos e cadernetas de Eulálio Motta são verdadeiros palimpsestos, tesouros 

de informações.  Ele sempre retornava aos seus textos para lapidá-los, 

corrigindo-os, acrescentando palavras. Por vezes, um texto era retomado 

sessenta anos após a sua primeira escrita, num processo de burilamento ou 

absorvido num novo texto. Os espaços em branco nas folhas dos cadernos 

eram utilizadas sempre que surgia a necessidade de escrever, por isso é 

comum encontrar camadas de textos sobrepostos. A escrita de Eulálio Motta 

e o universo de seu acervo são como um labirinto inesgotável, infinito. 

(BARREIROS, P., 2012, p. 25). 

 

Nesse “labirinto inesgotável” do acervo de Eulálio Motta, as trovas estão presentes nos 

mais variados documentos. Desta maneira, na subseção a seguir, apresenta-se o acervo do 

escritor em função da produção das trovas e da construção da imagem do poeta trovador. 

 

2.3 O ACERVO E A CONSTRUÇÃO DO PERFIL DO TROVADOR 

 

Ao reunir, organizar e guardar seus livros, cadernos, rascunhos, projetos, borradores etc., 

de forma voluntária e involuntária, Eulálio Motta construiu perfis de si que se propagam em 

seu acervo, seu laboratório de experimentações, no qual o escritor lança mão de diferentes 

artifícios para produzir seus poemas, crônicas, contos, causos, etc. As fontes documentais que 

compõem o acervo funcionam como pistas para que se possa compreender o processo de 

criação. Seus textos se organizam como peças de um mosaico que, ao se unirem, refletem a 
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imagem do escritor coadunada à memória de uma coletividade. Desse modo, lembremos o que 

diz P. Peterle (2016): 

 

Adentrar no imbricado laboratório de um poeta não é tarefa fácil. Os textos 

publicados, os livros lidos e anotados, os bilhetinhos deixados dentro de 

alguns deles, as anotações nas margens, os textos críticos são diferentes 

tesselas que fazem parte de um universo que vai sendo construído e tramado 

ao mesmo tempo em que deixa rastros e sinais. É, de fato, esse material e 

outros mais que podem vir a formar um acervo vivo. Espaço privilegiado no 

qual são reunidos e mantidos vestígios da escritura, seus intertextos, dúvidas, 

planejamentos, a prática com o tinteiro, o lápis, a máquina de escrever, o 

computador. Uma vez que se tem acesso a esse mundo (ordenado e 

desordenado, ao mesmo tempo), novas questões são colocadas para o 

pesquisador, que, com efeito, fazem parte do próprio material contido no 

acervo que “fala”, “se dirige” àquele que o observa [...]. (PETERLE, 2016, p. 

83). 

 

Sobre a construção das imagens de um escritor a partir do arquivamento de suas fontes 

documentais, Marques (2015) afirma que: por meio das práticas arquivísticas, como “[...] 

guardar papeis, documentos; armazenar recortes de jornais; ordenar originais manuscritos ou 

datiloscritos de seus textos; classificar a correspondência – cartas, bilhetes, cartões postais, 

telegramas; montar álbuns de fotografias; [...]” (MARQUES, 2015, p.101), executadas a partir 

de diferentes operações intelectuais e manuais, como: analisar, selecionar, fazer triagem, 

manipular, omitir, sublinhar, rasurar, riscar, recortar, etc., o escritor também se arquiva, 

construindo imagens de si que preservam “[...] a memória de sua formação intelectual, de 

relações afetivas e profissionais.” (MARQUES, 2015, p.101). 

Ainda segundo Marques (2015), 

 

[...] Ao ativar um procedimento de montagem, a imagem constitui então um 

retorno, que não é todavia da ordem do idêntico, visto que nela atuam forças 

heterogêneas: do passado que a constituiu e do presente que a atualiza. Assim, 

o que retorna nunca é o objeto tal e qual, mas uma possibilidade do passado, 

forjada às vezes por sonhos do futuro inscritos no presente. Por outro lado, 

vinculada à finitude do corpo que olha, a imagem é recorte, das coisas e do 

mundo; tende a se concentrar em si mesma, suspendendo o desdobramento 

lógico-discursivo, no que estaria mais próxima da prosa do que da poesia. 
(MARQUES, 2015, p.103).  

 

As fontes documentais, por sua vez, apresentam-se como pistas para a compreensão do 

processo criativo escritural. Aspectos, como a memória do escritor, passam a ter uma maior 

notoriedade com os estudos sobre acervo literário e fontes primárias. Segundo Zilberman 

(2004), os estudos das fontes primárias estiveram à margem da teoria da literatura por muito 
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tempo, porque os estudiosos interessavam-se apenas pelo texto como produto final, publicado 

em algum suporte de circulação. Assim, consoante a autora, a história da literatura des-

historiciza seu objeto e o desmaterializa, pois não se atenta à trajetória percorrida pelo escritor 

até o estabelecimento de um texto final: 

 

Fontes primarias constituem, em princípio, matéria da história, que constrói 

uma narrativa a partir dos documentos que certificam o passado. A Teoria da 

Literatura tende a abrir mão desse material, ao privilegiar o produto final, a 

obra publicada em detrimento de suas origens e processo de criação. A história 

da Literatura acabou acompanhando essa escolha, alinhando no tempo o 

produto legitimado pela Teoria. Por não percorrer o caminho de volta, que 

levaria da obra publicada às suas origens e repercurção, a História da 

Literatura des-historiciza seu objeto; com isso, contradiz sua natureza e acaba 

por fornecer à Teoria um objeto desmaterializado, um ser ideal a que não 

corresponde algo concreto (ZILBERMAN et al, 2004, p. 15). 
 

Segundo Zilberman et al. (2004), consideram como fontes primárias os materiais que 

possibilitem estabelecer uma história da obra. As fontes primarias se configuram enquanto lugar 

de origem, onde se desponta o perfil da identidade do escritor e do mundo circundante. A partir 

do estudo com fontes primárias, nota-se que a identidade do autor, como afirma Zilberman 

(2004), “[...] não se situa tão somente na obra, mas também fora dela, conforme um processo 

de interação contínua” (ZILBERMAN, 2004, p. 97). De acordo com Le Goff (1996), “[...] A 

memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, 

cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre 

e na angústia” (LE GOFF, p. 476, grifo do autor). 

A pesquisa com acervos literários contribui para a recuperação e preservação da memória 

individual e coletiva do escritor e para a construção do perfil de sua identidade e das pessoas 

com as quais conviveu. Segundo Barreiros (2012), “Os documentos que um escritor reúne em 

torno de si revelam os seus contatos com o mundo intelectual, político, social e literário”, 

(BARREIROS, 2012, p. 86). O estudo com acervos possibilita a compreensão do processo 

criativo do texto, que revela elementos que fizeram parte da vida do escritor, seu contexto 

histórico e sociocultural, além de permitir o diálogo que ele mantém com obras literárias e não 

literárias.  

De acordo com Marques (2007), os acervos literários são de significativa relevância nos 

estudos literários e culturais, por se tratarem de importantes fontes documentais.  Esses acervos 

potencializam as obras dos escritores e trazem novos dados que revelam o processo da escrita 

e de reescrita, tendo em vista que o interesse pela memória é antigo e a escrita é um meio pelo 

qual se servem os indivíduos para registrar momentos e vivências do cotidiano. Os acervos 
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literários destacam-se não somente por conservarem textos inéditos e as marcas do processo da 

criação literária, mas também porque revelam a preocupação do escritor pelo estabelecimento 

de lugares de memória ao selecionar e preservar objetos e fragmentos de seu passado. Para 

Barreiros (2012), 

 

Na busca pela preservação da memória com vistas à constituição de histórias 

[...], a humanidade tem acumulado um grande número de artefatos que servem 

a esse propósito. Foi assim que surgiram as bibliotecas os monumentos, os 

museus e as instituições que têm a função de preservar e salvaguardar a 

memória representativa de uma comunidade, mas também os arquivos 

privados que refletem a vida do sujeito e suas relações com a sociedade [...] 

(BARREIROS, 2012, p. 83). 

 

Assim, ao adentrar na pesquisa sobre as trovas de Eulálio Motta, tem-se a possibilidade 

de esboçar um perfil do trovador, a partir das pistas que as fontes documentais proporcionam. 

Em muitos manuscritos verifica-se a presença de notas de pé de página, que, na maioria das 

vezes, indicam a organização de projetos de livros que o poeta nutria a intenção de publicar. 

Essas notas, em algumas situações, traziam opiniões de terceiros acerca de suas trovas. Além 

das anotações marginais, a localização e a datação presentes em grande parte de seus 

manuscritos viabilizam a construção de um fio narrativo da produção das trovas, relacionadas 

às vivências do escritor. De acordo com Le Goff (1996), o surgimento da escrita teve notória 

contribuição na transformação da memória coletiva, permitindo, assim: “[...] o 

desenvolvimento de duas formas de memória. A primeira é a comemoração, a celebração 

através de um monumento comemorativo [...] A outra forma de memória ligada à escrita é o 

documento escrito num suporte especialmente destinado à escrita [...]” (LE GOFF, 1996, p. 

431-432).  

Segundo Barreiros (2015, p. 28), “[...] a escrita não é a memória viva, mas ela tem a 

capacidade de rememorar, de evocar as lembranças, de funcionar como reminiscência e como 

garantia de se ter acesso a uma aparência da verdade do passado, de ser um lugar de memória.” 

(BARREIROS, 2015, p. 28). Desta maneira, entende-se que as fontes que compõem os acervos 

pessoais, são construções narrativas que culminam na constituição da imagem do escritor. Para 

Artières (1997), 

 

[...] Escrever um diário, guardar papéis, assim como escrever uma 

autobiografia, são práticas que participam mais daquilo que Foucault chamava 

a preocupação com o eu. Arquivar a própria vida é se pôr no espelho, é 

contrapor à imagem social a imagem íntima de si próprio [...]. (ARTIÈRES, 

1997, p. 3),  
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Nesse contexto, os documentos de um acervo são entendidos como representação, como 

construção de um discurso narrativo, que não traduzem uma realidade absoluta, visto que se 

organizam a partir da manipulação do próprio escritor, baseada em interesses individuais ou 

coletivos. Entretanto, o fato de os elementos do acervo literário serem entendidos, aqui, como 

partes de uma construção narrativa, não diminui a relevância que as fontes primárias operam 

na compreensão da construção da memória e da identidade do escritor Eulálio Motta. Seu 

acervo é a principal fonte de acesso às suas lembranças. De acordo com Barreiros (2012), 

 

Eulálio de Miranda Motta preocupou-se em arquivar a sua própria vida. Ele 

reuniu um grande volume de papéis, cadernos, diários, cadernetas, cartas, 

fotografias, livros e objetos pessoais que contam a sua história. Se não fossem 

estes “documentos”, seria muito difícil compor o mosaico da vida desse 

escritor, já que ele se manteve num profundo ostracismo, não se casou e não 

teve filhos. O espólio constitui-se, quase que exclusivamente, na única fonte 

de informação sobre a sua vida. Portanto, o valor de cada peça que compõe o 

conjunto de documentos que denominamos “espólio de Eulálio Motta” é 

indispensável à preservação da memória do escritor. (BARREIROS, 2012, p. 

93). 

 

Nessa perspectiva, Reittenmaier (2008) afirma que a literatura não se constrói apenas de 

obras literárias. Em torno de cada obra há um mundo de informações. Os manuscritos e os 

planejamentos do autor são partes desse mundo, muitas vezes, “[...] sepultados nas gavetas, 

esquecidos em caixas que sobreviveram à lixeira, seja pelo cuidado dos herdeiros, seja pelo 

descuido (consciente ou inconsciente) do escritor” (REITTENMAIER, 2008, p. 144). Nessa 

perspectiva, Borges et al. (2012) ressalta a importância de todos os elementos mediadores do 

processo de produção. 

 

No lugar da Filologia, os sentidos não estão fora da materialidade e da história, 

tampouco das marcas físicas produzidas em seu processo de leitura. O 

momento da produção do texto e todos os mediadores do processo, bem como 

os tantos momentos de retomada, de correção e leituras, a recepção do mesmo 

e as marcas materiais de tais movimentos interessam de modo determinante 

ao olhar do filólogo, o qual oferece, com base em critérios devidamente 

estabelecidos e no cumprimento de passos metodológicos, uma leitura sobre 

a situação textual um estudo, uma forma de (dar a) ler determinado objeto. 

(BORGES et al., 2012, p. 11). 

 

Segundo Hay (2007), para o estudo dos manuscritos faz-se necessário compreender que 

a escritura ultrapassa a linearidade do código e se lança em espaços múltiplos. É preciso 

considerar o aleatório, o heterogêneo, é preciso “[...] observar o trabalho da pena na sua 
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manifestação perene, sua verdade material.” (HAY, 2007, p. 42). De acordo com Hay (2007), 

as características materiais observadas nos manuscritos dão pistas para a compreensão da 

história cultural da escrita. Essas pistas vão desde os instrumentos, as condições de produção, 

os empregos do manuscrito até a maneira como o ato de escrever caracteriza uma dada cultura 

e organiza uma sociedade. Segundo Hay (2007), 

 

Desde a origem, cada escrita ocupa um lugar numa configuração da História: 

o manuscrito como livro, como substrato do impresso, como instrumento de 

criação. Suas características materiais tornam-se assim índices de uma função 

de pertencimento cultural que organizam a primeira significação do objeto. 

Em segundo lugar, esse objeto é testemunho de sua própria história, inscrita 

em seus materiais (papéis, tintas, lápis) assim como em sua estrutura (dossiês, 

planos, rascunhos). Esse recorte entre índices externos (históricos) e internos 

(individuais) está hoje a serviço de uma nova arqueologia do escrito – nova, 

uma vez que é uma arqueologia do movimento, e visa a reconstituir o 

manuscrito em sua dimensão temporal. (HAY, 2007, p. 94-96).  

 

Desse modo, acessar as fontes documentais do acervo de Eulálio Motta viabiliza não 

apenas a compreensão da produção das trovas e da formação da imagem do trovador, mas 

também dá possibilidades de acesso ao seu contexto de produção, à história dos próprios 

materiais que serviram à produção das trovas, à relação dos suportes de escrita com a divulgação 

das trovas. A compreensão do manuscrito em sua dimensão temporal e sua historicidade 

viabilizam o entendimento da organização das trovas.  

Eulálio Motta publicou trovas nos três livros de poesias, de sua autoria, a saber, Ilusões 

que passaram... (MOTTA, 1931), Alma Enferma (MOTTA, 1933), e Canções de Meu Caminho 

1ª e 2ª ed (MOTTA, 1948 e 1983?). E também em livros e antologias com sua participação, a 

exemplo de: Poetas da Bahia e Minas (Antologia) (1981), Anuário de Poetas do Brasil, V. 2 

(1981), Suplementando O Quadriolê de Cordel (1982) e Mundo Novo, nossa terra, nossa gente 

(1998) — esse último foi publicado postumamente.   

Em sua carreira de jornalista, Eulálio Motta aproveitou o espaço de colunista para 

apresentar não apenas suas crônicas e textos de opinião, como também seus poemas, dentre os 

quais verifica-se a publicação das trovas. Nos panfletos, Eulálio Motta também publicou trovas.  

Dentre os 15 cadernos manuscritos que compõem o acervo, em 10 deles há trovas. Em 

meio a esses cadernos destaca-se Meu Caderno de Trovas por ser inteiramente dedicado à 

escrita das trovas, no qual, cuidadosamente, o poeta organizou e reuniu trovas escritas desde 

1920 até 1987, além de apresentar trovas inéditas. Ademais, dentre os manuscritos e 

datiloscritos avulsos, bem como em sua correspondência, verifica-se um grande número de 
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trovas e também de anotações referentes às mesmas, incluindo a opinião de seus leitores e 

correspondentes. 

Diante do exposto, é possível vislumbrar o perfil de Eulálio Motta como trovador, a partir 

da visível presença das trovas em sua escrita, testemunhada pela documentação do acervo. Essa 

produção literária será detalhada nas subseções seguintes, nas quais apresenta-se uma análise 

cronológica das trovas de Eulálio Motta nos mais variados documentos, a partir das fontes do 

acervo.  

Seguindo uma ordem por categoria, inicialmente apresentam-se os cadernos manuscritos, 

nos quais é possível observar as representações das experiências do escritor, seu deslocamento 

entre o campo e a cidade, seu engajamento político, suas relações amorosas. Cenas do cotidiano 

são recontadas, relacionadas aos aspectos sertanejos e às experiências da metrópole. Além do 

mais, nesses cadernos, constam as marcas do início da produção de suas trovas e de suas 

participações em torneios, nos quais, vestindo-se da imagem de trovador, cantava seus versos. 

Na sequência, têm-se os datiloscritos e os manuscritos avulsos que, por sua vez, apontam 

não apenas para a produção das trovas, como também para sua propagação. Nesses materiais 

encontram-se opiniões de leitores sobre as trovas e também anotações marginais sobre projetos 

de livros. Os manuscritos e os datiloscritos avulsos dedicados às trovas relacionam-se com os 

demais documentos do acervo, estabelecendo uma rede de sentidos por meio de paratextos e 

prototextos. Por exemplo, trovas escritas no caderno Lágrimas são reorganizadas nos 

documentos avulsos, apresentando anotações indicativas para compor outros projetos, como 

por exemplo, o livro Meu Caderno de Trovas. 

Em seguida, apresentam-se as categorias dos materiais já publicados. Primeiramente, os 

livros (de autoria de Eulálio Motta e os livros com sua participação), depois discorre-se sobre 

os panfletos. Nessas categorias, evidencia-se o engajamento do escritor em divulgar suas trovas, 

inserindo-as em todos os ambientes em que teve a oportunidade de publicar seus textos. O autor 

contribuiu para a propagação de uma tradição literária voltada para a oralidade e baseada nas 

cantigas populares. Dessa forma, auxiliando não apenas para a propagação de sua figura 

enquanto trovador, mas também para a manutenção dos costumes da tradição oral.  

No tocante à correspondência de Eulálio Motta, em seu acervo encontram-se cartas ativas, 

passivas e correspondências de terceiros. Esses documentos contribuem para o estudo acerca 

do processo de criação das trovas, pois informam sobre as relações que o poeta mantinha com 

outros escritores e com leitores admiradores de suas trovas. Além disso, Eulálio Motta fez uso 

das cartas para divulgar suas produções literárias. 
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2.3.1 As trovas nos cadernos 

 

Dos cadernos que integram o acervo de Eulálio Motta, destacam-se aqui os cadernos que 

possuem trovas: Caderno sem capa 1; Lágrimas; Bahia Humorística; Farmácia São José; 

Monitor; Canções de Meu Caminho 3ª edição; Meu Caderno de Trovas e Caderneta de 

Anotações. Cabe ressaltar que o caderno Bahia Humorística não apresenta trovas produzidas 

por Eulálio Motta, mas traz informações pertinentes sobre a produção das trovas e sua tradição 

na coletividade. 

O Caderno Sem capa 1, editado por Tainá Matos Lima Alves (2013- 2014), em seu plano 

de trabalho como bolsista de Iniciação Científica e em seu trabalho de conclusão de curso 

Edição do livro inédito flores e Espinhos de Eulálio Motta, defendido na Universidade Estadual 

de Feira de Santana, em 2016. Trata-se de um caderno de poesias, com textos inéditos, que 

apresenta uma quantidade relevante de poemas, tais como: sonetos, trovas, sextilhas e poemas 

de versos livres, entretanto, em algumas páginas o escritor lançou mão da produção de textos 

em prosa. Verifica-se o registro de dezesseis trovas no Caderno sem capa 1, datadas entre os 

anos de 1926 e 1930, organizadas em conjuntos. Ora intitulados de Quadras, ora de Trovas, 

esses conjuntos estão distribuídos em seis folhas. A utilização dos vocábulos Quadras e Trovas 

demonstra que o escritor não fazia distinção entre essas designações para classificar suas trovas. 

A maioria dos poemas do caderno em questão estão datados, assinados e apresentam o 

local “M. Alto”. O fato de os textos estarem datados a partir da década de 1920 até 1950 permite 

inferir que estes poemas fazem parte do início da produção literária do escritor. A primeira folha 

desse caderno traz três trovas, sob o título de Trovas, datadas de “23-8-1926”. De acordo com 

as datas que aparecem no acervo, esse seria o primeiro registro datado da escrita de trovas por 

Eulálio Motta. 
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Figura 1 - Primeiro registro de trovas datadas no acervo. 

 
Fonte: Caderno sem capa 1, f.1r. 

 

A datação presente em muitos documentos do acervo de Eulálio Motta contribui para o 

conhecimento do contexto histórico, para as motivações externas e para as relações do escritor 

com seu entorno. Segundo Salles (1994), ao crítico é necessário o estabelecimento de limites, 

como um norte para o estudo do processo, porém esse estabelecimento é apenas para a 

organização do dossiê, pois, para a autora, o processo desencadeia sempre outros processos e 

há de se considerar os impulsos para o surgimento do manuscrito.  

Ainda durante a década de 1920, Eulálio Motta dedicou-se à produção de seus versos em 

outro caderno manuscrito — o caderno Lágrimas — que, por sua vez, possui trovas datadas de 

1926 a 1929. Esse caderno foi objeto de estudo de Manuela da Anunciação Peixinho, que 

desenvolveu o plano de trabalho intitulado Edição semidiplomática do caderno Lágrimas, 

durante a pesquisa de Iniciação Científica, com bolsa FAPESB, em 2014. 

Nesse caderno, o escritor compôs cinquenta e seis trovas, que apresentam registros de que 

foram produzidas em outros locais, não mais na fazenda M. Alto. Em uma delas consta a 
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localização de “Ilhéus”, o que demonstra que, em meio às suas viagens, o escritor seguia 

compondo seus poemas.  

 

Figura 2 - Manuscrito produzido em uma das viagens do poeta à Ilhéus. 

 
Fonte: Caderno Lágrimas, f.17r. 

 

Em grande parte dos poemas desse caderno, consta a localização “Bahia”, que atrelado 

às datas, permite inferir que algumas produções foram realizadas no período em que Eulálio 

Motta já residia em Salvador. Nesse caderno verifica-se, por meio de anotações, o registro da 

produção de trovas durante o período em que o escritor estudava no Ginásio Ipiranga, a exemplo 

das trovas localizadas na f. 57r, em que há uma anotação informando que se tratam de trovas, 

compostas a pedido de terceiros, para serem cantadas em um evento no Ginásio Ipiranga, mais 

especificamente para serem “cantadas no palco, no dia 12 de outubro, no Gynasio Ypiranga”, 

como descreve Eulálio Motta:  
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Figura 3 - Trovas com indicação para serem cantadas no Ginásio Ipiranga. 

 
Fonte: Caderno Lágrimas, f. 57r 

 

Percebe-se que ao deixar registrado em seus cadernos a finalidade da produção de 

algumas de suas trovas, como é o caso do exemplo destacado acima, o escritor registra 

informações acerca da sua produção literária, mas também da circulação de seus poemas, 

demonstrando uma ligação com seus leitores.  

Mesmo no ambiente da capital, influenciado pelas correntes estético-literárias do 

parnasianismo e do simbolismo, Eulálio Motta seguia compondo suas trovas. Nesse sentido, 

provenientes de uma tradição de literatura oral, a constituição e a circulação das trovas 

enfrentam semelhantes dificuldades com respeito ao reconhecimento e à valoração, quando 

eram tidas como uma literatura menor e marginal. A propósito disso, ao tratar sobre o lugar da 

literatura popular no cenário brasileiro, Cascudo (1984) afirma que:  

 

As histórias da literatura fixam as idéias intelectuais em sua repercussão. 

Idéias oficiais das escolas nascidas nas cidades, das rações eruditas, dos 

movimentos renovadores de uma revolução mental. O campo é sempre 

quadriculado pelos nomes ilustres, citações bibliográficas, análise psicológica 

dos mestres, razões do ataque ou da defesa literária. A substituição dos mitos 

intelectuais, as guerras de iconoclastas contra devotos, de fanáticos e céticos, 

absorvem as atividades criadoras ou panfletárias. A literatura oral é como se 

não existisse. Ao lado daquele mundo de clássicos, românticos, naturalistas, 
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independentes, dialogando-se, discutindo, cientes da atenção fixa do 

auditório, outra literatura, sem nome e em sua antiguidade, viva e sonora, 

alimentada pelas fontes perpétuas da imaginação, colaboradora da criação 

primitiva, com seus gêneros, espécies, finalidades, vibração e movimento, 

continua rumorosa e eterna, ignorada e teimosa, como rio na solidão e 

cachoeira no meio do mato. (CASCUDO,1984, p.27). 

 

A escolha de um gênero literário que se aproxima das cantigas populares e com 

musicalidade mais acentuada, por sua estrutura de rimas e versos e também pelo fato de não 

serem apenas lidas, mas também cantadas (às vezes, pelo próprio poeta trovador em locais 

públicos), promove uma aproximação maior entre o poeta e seu entorno, de modo que a fixação 

e o reconhecimento de suas trovas se tornam mais eficazes. Luyten (1983), ao discutir sobre 

literatura popular, ressalta a possibilidade de expansão da poesia a nível público por ser 

costumeiramente cantada. Segundo ele, “[...] existem, inclusive, melodias específicas para 

determinados assuntos, o que facilita ainda mais o reconhecimento por parte do público” 

(LUYTEN, 1983, p.21).  

Na sequência, apresenta-se o caderno Bahia Humorística1, editado e publicado por 

Liliane Barreiros (2016), que é caderno de causos escritos em 1933, com temáticas variadas 

acerca de questões sociais, políticas, culturais, dentre outras, que retratam o cotidiano dos 

trabalhadores rurais, explorando aspectos como: a linguagem, os costumes e as crenças. Desse 

modo, tanto os causos, quanto os cordéis e as trovas produzidas por Eulálio Motta voltam-se 

para a tradição cultural oral, para a representação do universo popular, preservando as tradições 

e a memória coletiva, com a retomada de hábitos e costumes do povo sertanejo. 

 Sobre esses hábitos, às f.10r e f.10v do caderno Bahia Humorística, o escritor trata da 

antiga tradição das quadras populares e de sua presença na memória coletiva, no qual discorre 

sobre a propagação das quadrinhas e de como elas são reconstruídas ao longo do tempo. Para 

tanto, descreve a chegada do período da colheita de café, lugar em que escutam algumas 

quadrinhas sendo cantadas. Surpreendido, usufrui do prazer de ouvi-las e de se deleitar com 

esses versos que representam uma “novidade gostosa”. Entretanto, ao compartilhar com seus 

familiares, descobre que se tratam de trovas antigas e que devido à sua propagação, apresentam 

outras variantes, como se pode observar no fragmento do causo Novidade: 

 

 

 

                                                           
1 O caderno Bahia Humorística foi objeto de estudo de Liliane Santana Barreiros que desenvolveu uma dissertação 

de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens (PPGEL) da Universidade do Estado da 

Bahia. Recentemente a pesquisadora Liliane Barreiros publicou o livro Bahia Humorística: causos sertanejos de 

Eulálio Motta, como fruto de sua dissertação de mestrado. 
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NOVIDADE 

 

Com efeito. Chegou maio. Café maduro. 

Apanhadeiras de café. Balaios. O jegue 

com os caçuás carregando café para  

o terreiro. Cantigas na roça. E, entre 

as cantiga, uma quadrinha que me 

caío no ouvido com um sabor especi- 

al de novidade gostosa: 

“Eu queria sê balaio, 

“Nas cuiêta de café 
“Pra vivê dipundurado 

“Nas cadêra das muié” 

De volta da roça, entrei em casa, alegre, exibindo a joia. E, nova surpresa: – 

disseram-me  

que a quadrinha é mais velha do que 

a serra de Itiuba... E me recitaram duas  

variantes: 

“Eu queria sê balaio 

“Balaio eu queria sê 

“Pra viver depundurado 

“Nas cadêra de ocê” 

E a outra: 

“Eu queria sê mandioca 

“Jacobina verdadêra 

“Pra vivê de mão em mão 

“No colo da sovadêra...” 

Definitivamente novidade é a coisa mais re- 

lativa deste mundo... 

(MOTTA, 1933, f. 10r-10v. In: BARREIROS, L., 2016, p. 86-87). 

 

Nesse mesmo caderno, Eulálio Motta escreveu um poema, intitulado Redondilhas dos 

tempos avessos, em que suas estrofes apresentam as características estruturais da trova, mas 

que se encadeiam por meio de uma temática social. Nessas redondilhas, o poeta versa sobre o 

Integralismo, movimento ao qual o escritor se filiou e participou ativamente, defendendo em 

seus versos os ideais do movimento: Deus, pátria e família. A título de exemplo apresenta-se a 

primeira e a quarta estrofe que integram o poema: 

 

Uma festa intregralista. 

Camisas verdes aos mil. 

Eu os contemplo e medito, 

Penso em Deus e no Brasil. 

 

Combatendo o Integralismo, 

Ficae sabendo, ficae! 

Combateis os vossos filhos, 

Nossa Terra e nosso Pae! 

(MOTTA, Bahia humorística, 1933, f. 43v e f. 44r) 
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Os cadernos Farmácia São José2, com trovas escritas nos anos 1943 e 1944, e Monitor3, 

com trovas datadas da década de 1960, não apresentam grande número de trovas como nos 

cadernos até então apresentados. Mas todas as trovas trazem um inestimável valor documental, 

como é o caso das folhas 88r e 88v do caderno Farmácia São José, entre as quais consta o 

poema Chuva com sol. Ao final deste, observa-se a informação acerca de mais um projeto de 

livro almejado pelo escritor, que receberia o mesmo título do poema. Cabe ressaltar que, até 

então, esse é o único registro do acervo acerca deste livro.  

 

Figura 4 - Poema Chuva com sol e anotação sobre possível livro inédito. 

 
Fonte: Caderno Farmácia São José, 1944, f. 10r – 10v. 

 

                                                           
2
 O caderno Farmácia São José foi objeto de estudo de Stephanne da Cruz Santiago que desenvolveu os planos 

de trabalho de Iniciação Científica: Edição semidiplomática do caderno Farmácia São José e Por uma Ação 

Católica: edição digital e Estudo das cartas religiosas do caderno Farmácia São José, PIBIC/CNPq/AF, durante 

os anos de 2015,2016 e 2017. 
3 O caderno Monitor foi objeto de pesquisa de Iniciação Científica de Sabrina da Santana Silva, bolsista 

PROBIC/UEFS, durante os anos 2014 e 2015 e 2016, que desenvolveu os planos de trabalho: Edição 

semidiplomática do caderno Monitor e Prezado amigo: borradores de cartas de Eulálio Motta no caderno 

Monitor. 
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Os cadernos Canções de meu caminho 3ª edição4 e Meu Caderno de Trovas5 foram 

escritos e organizados durantes os anos de 1987 e 1988. Esses projetos apontam, 

deliberadamente, que o escritor tinha a intenção de publicá-los, devido à organização, às notas 

de pé de página presentes em seus manuscritos avulsos, à numeração das páginas e às rasuras, 

borrões e emendas presentes nos textos. Em Canções de meu caminho 3ª ed., verifica-se grande 

número de trovas, organizadas em conjuntos, sob o título Trova, junto a sonetos e poemas de 

versos livres. Meu Caderno de Trovas, nesse sentido, como descrito na introdução, é um 

caderno voltado para a produção de trovas, mas que possui alguns poemas, cujas estrofes 

apresentam características estruturais semelhantes às trovas.  

O encadeamento entre o Meu Caderno de Trovas e as demais fontes documentais do 

acervo do escritor estabelecem entre si uma relação de complementariedade para o 

estabelecimento do perfil do trovador Eulálio Motta. Ao se deparar apenas com o Meu Caderno 

de Trovas, observa-se a imagem do trovador estampada nas folhas do caderno no ano de 1987, 

mas, ao aproximar-se dos demais materiais do acervo, torna-se notório que essa imagem se 

fragmenta e se complementa nos diversos documentos. Essa relação que o caderno mantém 

com os outros documentos do acervo será detalhada na seção Meu Caderno de Trovas: algumas 

considerações, dedicada à apresentação do Meu Caderno de Trovas, objeto desta dissertação. 

Dando continuação à descrição dos cadernos que possuem trovas, apresenta-se a 

caderneta de anotações do escritor, que, no que lhe concerne, traz anotações pessoais do 

escritor, como: listas de endereções, notas com dados acerca de transações financeiras e sobre 

postagem e recebimentos de correspondência. No que tange às anotações acerca das postagens, 

verifica-se que Eulálio Motta tomava nota do envio de suas trovas, escrevendo em sua caderneta 

informações como o nome da trova, para quem as enviava e a data de envio ou recebimento, 

como se verifica nos exemplos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 O caderno Canções do meu caminho 3. ed. foi objeto de estudo de Taylane Vieira do Santos que desenvolveu a 

dissertação Edição de Canções de meu caminho de Eulálio Motta, pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Literários (PROGEL) da Universidade Estadual de Feira de Santana. 
5 O caderno Meu Caderno de Trovas vem sendo o objeto de estudo da estudante Juliana Pereira Rocha, desde o 

período da graduação, a partir do desenvolvimento do plano de trabalho da bolsa de Iniciação Científica, na 

modalidade Bolsista PEVIC, em 2013, o qual se intitulou Edição semidiplomática do caderno Meu Caderno de 

Trovas.  
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Figura 5 - Anotações sobre envio e recebimento das trovas. 

  
Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

Cabe ressaltar que, em meio a essas anotações, o escritor lançou mão da produção de suas 

trovas. De acordo com Guaralo (2016), compreende-se que os cadernos, sendo concebidos 

enquanto objetos pessoais, configuram-se como espaço de maior liberdade, em suas palavras, 

são “[..] territórios de testagem de hipóteses” (GUARALO, 2016, p. 80). Ainda conforme 

Guaralo (2016), os cadernos são:  

 

[...] documentos privilegiados para o resgate de um momento importante do 

trabalho: o diálogo com o próprio projeto, a passagem do pensamento ao papel 

e do papel ao pensamento – daí sua relevância como documento de processo 

do trabalho criativo. Suportes ágeis que guardam reflexões rápidas, detalhes 

de acontecimentos vividos e informações de todo tipo de natureza, cadernos 

podem estar relacionados a um projeto específico, ou terem um caráter de 

diário ou agenda, de registro cotidiano (GUARALO, 2016, p. 80). 

 

Nessa direção, observa-se que Eulálio Motta utilizou todos os espaços possíveis para 

compor suas trovas.  A exemplo das folhas abaixo: 

 



50 

 

 

Figura 6- Trovas escritas na caderneta de anotações de Eulálio Motta. 

 

Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

A figura acima apresenta exemplos de três registros das trovas escritas na Caderneta de 

Anotações. No exemplo I, tem-se duas trovas sem título, testemunho do poema Trovas 

Antológicas. No exemplo II, constam duas trovas, uma com testemunho em Meu Caderno de 

Trovas e outra de tradição singular, datada de 21-10-87. No exemplo III também se tem o 

registro de duas trovas, a primeira incompleta e a segunda completa e datada de16-9-87, ambas 

com testemunhos em Meu Caderno de Trovas. 

 

2.3.2 As trovas nos datiloscritos e manuscritos avulsos 

 

A categoria dos manuscritos e datiloscritos avulsos diz respeito ao conjunto de textos 

escritos em folhas soltas, que não pertencem a um conjunto previamente estabelecido por 

Eulálio Motta, mas que foram preservados em seu acervo. Os manuscritos e datiloscritos 

avulsos6 das trovas de Eulálio Motta, em sua configuração no acervo, interligam-se a diferentes 

                                                           
6 Objeto de estudo do projeto de mestrado de Maria Rosane Vale Noronha Desiderio, intitulado: Edição crítico-

genética do processo criativo das poesias avulsas de Eulálio Motta. Mestranda do Programa de Pós-Graduação 

em Estudos Literários (PROGEL) da Universidade Estadual de Feira de Santana. 
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suportes de escrita, como por exemplo, aos cadernos, cadernetas, panfletos, livros etc.  Observa-

se que as trovas — presentes em grande parte dos cadernos, livros e panfletos — foram escritas 

inicialmente em folhas avulsas e depois copiadas para os cadernos, ou, em alguns casos, foram 

reescritas nessas folhas, fazendo parte de uma etapa de organização e de revisão para serem 

inseridas em novos projetos de livros, o que demonstra o modus scribendi do escritor. Algumas 

com organização semelhante à dos textos já publicados, outras indicando os primeiros borrões 

e projetos. Segundo Willemart (2009), o escritor, ao rascunhar páginas e páginas, é chamado às 

novas solicitações que surgem no momento da produção, tornando-se instrumento dessas 

solicitações, e, por conseguinte, o primeiro leitor de sua escritura 

No caso dos manuscritos e datiloscritos avulsos do acervo de Eulálio Motta, a não 

linearidade dos textos apontam para o movimento da criação, sendo necessário ultrapassar a 

busca pela organização sistemática. Isso, por sua vez, não implica a supressão da historicidade 

do manuscrito, apenas leva a compreender que a desordem dos avulsos faz parte do processo 

da escrita. As fontes documentais do acervo funcionam como chave de acesso à compreensão 

do processo de criação das trovas, apresentando informações importantes para o entendimento 

da organização do projeto editorial do Meu Caderno de Trovas, a exemplo das notas de pé de 

página; opiniões de leitores; modificações e reorganização das trovas etc. Na figura a seguir 

destaca-se uma nota indicativa em que o autor trata da possível inserção de textos no livro Meu 

Caderno de Trovas. 

  

Figura7 - Nota marginal sobre as trovas. 

 
Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

No que se refere à produção das trovas, os espaços dos manuscritos e datiloscritos avulsos 

permitiram a composição de pouco mais de mil versos, que vão permear os demais documentos 

do acervo. Cabe ressaltar que, além dos datiloscritos avulsos, presentes no acervo, constam 

também os datiloscritos da segunda edição do livro Canções do meu caminho, que também 

apresenta trovas em seu interior.  
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2.3.3 As trovas publicadas nos livros de Eulálio Motta e com participação 

 

Eulálio Motta organizou sua biblioteca e, em seu acervo, encontram-se os livros de sua 

autoria: Alma Enferma... (MOTTA, 1933), Ilusões que passaram (MOTTA, 1931) e Canções 

de Meu Caminho 1ª e 2ª ed (MOTTA, 1948 e 1983?). As três obras estão permeadas pelas 

trovas juntamente com poemas e sonetos, sendo que, na segunda edição de Canções de Meu 

Caminho, prevalece o maior número de trovas em relação aos demais. Além dos livros de sua 

autoria, o escritor publicou quadras, livros e antologias. A título de exemplo, considera-se 

(POETAS, 1981; FERNANDES, 1981; LIMA, 1988 e 2016; CABRAL,1982). Nesse último, 

além das trovas escritas por Eulálio Motta, há uma reunião de versos que falam sobre Mundo 

Novo, em que aprecem os nomes de algumas personalidades da cidade, dentre os quais 

menciona-se o nome de Eulálio Motta, referenciado como “poeta cheio de glória”. 

 

Figura 8 - Trovas do livro Suplementando O Quadriolê de Cordel (CABRAL, 1982). 

 
Fonte: Cabral, 1982, p.10. 
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Em Mundo Novo, nossa terra, nossa gente, Dante Lima (1988) discorre sobre a história 

de Mundo Novo, trata de fatos históricos e apresenta algumas personalidades mundonovenses, 

no caso dos escritores locais, o livro traz algumas de suas produções. Na quarta edição desse 

livro, publicada em 2016, versão atualizada e ampliada com uma segunda parte intitulada À 

Margem da História de Mundo Novo e uma terceira parte intitulada Amenidades, o escritor 

apresenta uma entrevista feita, por ele, com o escritor Eulálio Motta. Esse material configura-

se como um arquivo relevante para a compreensão da produção literária do escritor Eulálio 

Motta, tendo em vista o caráter autobiográfico de sua escrita. 

 

2.3.4 As trovas nos panfletos  

 

Em sua produção panfletária e jornalística, Eulálio Motta publicou vários textos, crônicas, 

crítica política, poemas, impressões de leituras, dentre outros. No que se refere à produção de 

poemas, nota-se que suas trovas também fizeram parte desses espaços. 

Com respeito aos panfletos7, já editados e publicados em edição facsimilar por Patrício 

Barreiros (2015), cabe dizer que Eulálio Motta praticava a escrita de folhetins, que eram lidos 

pela população de Mundo Novo, como meio de expressar suas ideologias político-sociais. Suas 

trovas foram publicadas em muitos desses folhetins.  

No início da década de 1930, os panfletos começaram a circular em Mundo Novo, 

entretanto, conforme Barreiros (2015), foram conservados somente 57 textos publicados entre 

1949 a 1988. Dentre esses textos, sete panfletos apresentam poemas, cujas estrofes derivam de 

trovas presentes em Meu Caderno de Trovas. Os poemas em questão apresentam datas dos anos 

de 1977, 1986, 1987 e 1988. Nas figuras a seguir, destaca-se alguns desses poemas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Os panfletos de Eulálio Motta foram objeto de estudo de Patrício Barreiros que desenvolveu uma tese de 

doutorado, pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, da Universidade Federal da Bahia. Em 2016 

o pesquisador publicou o livro O pasquineiro da Roça: a hiperedição dos panfletos de Eulálio Motta, como fruto 

de sua tese, antecedidos pela publicação impressa (BARREIROS, 2015).  
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Figura 9 - Panfleto Ela. 

 
Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 
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Figura 10 - Panfleto Natal.... 

 
Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 
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Figura 11 - Panfleto Final. 

 
Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

Nesses três panfletos o poeta declara seu amor pela jovem Edy e exprime os sofrimentos 

causados por ele. Nos panfletos Ela e Final, há notas com indicação de que os poemas fazem 

parte do livro Meu Caderno de Trovas, entretanto, observa-se que que algumas estrofes desses 

dois poemas não foram integradas ao projeto Meu Caderno de Trovas, outras foram integradas 
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ao projeto, porém, organizadas como trovas autônomas e com títulos distintos. O panfleto Natal 

também possui estrofes que fazem parte do Meu Caderno de Trovas, embora apresente nota 

com indicação de que o poema faz parte do livro Canções de meu caminho 3ª edição. Esses 

panfletos apresentam datas dos anos de 1987 e 1988, datas também presentes nos cadernos Meu 

Caderno de Trovas e Canções de meu caminho 3ª edição. 

De modo geral, Eulálio Motta lançou mão dos panfletos para fazer circular seus poemas 

e cordéis. Ao conservar esses materiais, o escritor contribui para resguardar uma memória 

individual do poeta e suas relações com a população de Mundo Novo, evidenciando as práticas 

de leitura de um povo que ainda cultivava os costumes da leitura coletiva, pois de acordo com 

Barreiros (2015, “[...] os panfletos de Eulálio Motta eram lidos em voz alta nas filas de bancos 

e nas praças de Mundo Novo. Além disso, sempre que tinha uma oportunidade ele recitava seus 

poemas em público” (BARREIROS, 2015, p. 80), reforçando, assim, o perfil do trovador 

perante seu público ouvinte-leitor.  

Sobre o processo de reescrita das trovas em poemas publicados nos panfletos, tratar-se-á 

na subseção Casos Particulares: dos poemas às trovas, das trovas aos poemas. 

 

2.3.5 As trovas na correspondência 

 

No que se refere às pesquisas acerca da correspondência dos escritores, Moraes (2006) 

considera a carta como uma espécie de “reservatório de eventos subterrâneos”, que, sendo 

entendido como expressão de uma história do processo criativo, pode revelar matrizes e 

circunstâncias da escritura, que funcionam como instrumento acessório ao geneticista que se 

volta para o estudo do manuscrito. Discorre ele, ainda, sobre três grandes perspectivas de 

exploração das correspondências:  

 

A correspondência de escritores abre-se, normalmente, para três grandes 

perspectivas de exploração. Pode-se, inicialmente, recuperar na carta a 

expressão testemunhal que define um perfil biográfico. Confidências e 

impressões espalhadas pela correspondência de um escritor evidenciam uma 

psicologia singular que, eventualmente, desdobra-se na criação literária. Uma 

segunda possibilidade de estudo do gênero epistolar procura jogar luz sobre a 

movimentação nos bastidores da vida literária. Nesse sentido, as estratégias 

de divulgação de um projeto artístico, as dissensões nos grupos e os 

comentários sobre a produção literária e artística contemporâneas aos diálogos 

contribuem para que se possa compreender que a cena literária (livros, 

periódicos e alterações públicas) tem raízes profundas nos “bastidores”, onde 

situam-se as linhas de força do movimento. O terceiro viés interpretativo, [...] 

vê o gênero epistolar como “laboratório de criação”, capaz de documentar a 

gênese e as diversas etapas de elaboração de um texto literário, desde o 
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embrião do projeto até o debate sobre a recepção crítica da obra, favorecendo, 

muitas vezes, uma reelaboração desse texto. [...] (MORAES, 2006, p. 65-66). 

 

Observa-se que essas três perspectivas são relevantes e necessárias à análise da 

correspondência presente no acervo de Eulálio Motta. No que se refere à relação da 

correspondência com a construção do perfil do trovador, tomando por base essas perspectivas 

abordadas por Moraes (2006), nota-se que, a correspondência, ativa e passiva que compõem o 

acervo, dão pistas das vivências do escritor. Como vestígios autobiográficos, esses textos 

epistolares apresentam-se como partes da construção de seu perfil autobiográfico. As cartas são 

valiosas fontes documentais que resguardam informações que contribuem para a compreensão 

da história do escritor e de suas memórias. 

No que tange à segunda perspectiva de exploração, é de suma importância esse acesso 

aos bastidores da criação literária e da formação do perfil de escritor, a partir das relações que 

Eulálio Motta mantinha com outros escritores. A correspondência que integra o acervo do 

escritor revela seus contatos intelectuais e pessoais. Nelas, pode-se encontrar, dentre outras 

coisas, informações acerca de sua produção literária. Das cartas presentes em seu acervo, 

ressaltam-se a carta de Carlos Ribeiro Rocha para Eulálio Motta. Categorizada como 

Correspondência passiva, datada de “outubro de 1981” e remetida da cidade de Xique Xique - 

BA. Nessa carta, que aponta para as relações que o escritor manteve com outros trovadores, 

Carlos Rocha (1981) apresenta quatro trovas feitas em homenagem a Eulálio Motta, nas quais 

destaca, em caixa alta, os títulos de alguns dos poemas produzidos por Eulálio Motta e 

publicados no segundo volume de Anuário de Poetas do Brasil/81, (FERNANDES, 1981): 

 

De alguém lembrando, à janela, 

Eulálio Motta escrevia 

pelo “ANIVERSÁRIO DELA”, 

sempre com muita “EUFORIA”. 

 

“AQUELA ÁRVORE” secou-se, 

fugiram os passarinhos, 

a rola linda e tão doce 

fugiu, inteiro, dos ninhos: 

 

Não quiz “BEIJOS” o poeta, 

nem os deu, por ironia, 

agora, de alma inquieta, 

beija a saudade, a poesia: 

 

Não se casou, porém sente 

no peito, um amor febril, 

e surge, brilhantemente, 
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em “POETAS DO BRASIL”. 

(ROCHA, 1981, s/p grifo do autor)8. 

 

Nesses versos, Carlos Ribeiro Rocha trata da escrita de Eulálio Motta e destaca, em caixa 

alta, os nomes de alguns poemas de Eulálio Motta. Cabe ressaltar que, no quarto volume de 

Anuário de Poetas do Brasil/82 (FERNANDES, 1982), também constam poemas de autoria de 

Eulálio Motta, livro organizado por Aparício Fernandes, nome de destaque nos estudos sobre 

trovas e sobre literatura popular no Brasil.  

As trovas em homenagem a Eulálio Motta retratam o amor tão presente na maioria de 

seus versos. Na carta, Carlos Rocha (1981) agradece a Eulálio Motta por uma dedicatória. 

Embora esse assunto não fique muito claro na carta, pode-se inferir que, possivelmente, Eulálio 

Motta tenha homenageado o amigo em alguma de suas publicações, até então não encontrada. 

Ainda nesta missiva, o remetente diz enviar uma cópia de uma reportagem sua sobre Trova, 

Vida e Amor, que, segundo ele, seria do interesse de Eulálio Motta e, ao final, exibe mais quatro 

trovas de sua autoria apresentando-as da seguinte forma: “Para não perder o velho hábito, aí 

vão minhas trovas mais recentes” (ROCHA, 1981). Portanto, pode-se deduzir que havia entre 

eles o hábito de compartilhar suas produções. Desse modo, fica evidente a necessidade do 

estudo de cada texto correlacionado com seu entorno, como discorrem Borges e Souza (2012): 

 

Cada texto é um problema particular e, como tal, deve ser estudado pelo crítico 

textual, o filólogo, a partir do conhecimento e da experiência necessário ao 

exame de tradição textual. Ao se fazer a opção pela edição de um texto, seja 

romance, novela, poema, texto teatral, ou qualquer que seja o gênero textual, 

deve-se levar em conta seu processo de produção e de transmissão, 

considerando as peculiaridades que os testemunhos apresentam.(BORGES; 

SOUZA, 2012, p. 23). 

 

Ao desenvolver um estudo e edição de um texto, faz-se necessário compreender as 

relações que este mantém com o entorno cultural em que foi produzido, pois ele interage com 

seu contexto cultural e com os valores e crenças de uma sociedade em uma dada época. Em 

palavras de Hay (2007, p. 65), “[...] escritura se nutre das ideias e das tradições de seu tempo”. 

Como se vê, a carta de Carlos Ribeiro Rocha para Eulálio Motta aponta para a interação 

do escritor com outros trovadores, por sua vez, leitores das trovas de Eulálio Motta. Ademais, 

os documentos do acervo demonstram também as relações que mantinha com outros leitores de 

seus poemas, os quais expressavam opinião sobre suas trovas que, de forma direta ou indireta, 

                                                           
8 Carta localizada no acervo literário de Eulálio Motta, na categoria Correspondência passiva, código do 

documento: EB1. 18. CV1. 17. 002. 
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operavam como influenciadores das possíveis modificações da escrita dos poemas. Por 

exemplo, no panfleto Trovas Antológicas consta a opinião de Bráulio Franco da seguinte 

maneira: “Suas trovas são antológicas”. Com isso, observa-se que, podendo ou não ter 

influenciado a titulação das trovas, o título remete justamente à opinião, de modo que Eulálio 

Motta ainda indica tal opinião como nota de pé de página, remetendo para a nota “(1)”. 

 

Figura 12 - Opinião de leitores destacada em nota no panfleto Trovas Antológicas. 

 

Fonte: Barreiros 2(015, p. 304, fac-símile) 

 

Observa-se, portanto, um diálogo entre o escritor e um de seus leitores que pode interferir, 

ou não, nas mudanças ocorridas no texto literário. Sobre esse assunto, Moraes (2006) ressalta a 

questão da instabilidade da noção de autoria e aponta para uma possível produção 

compartilhada. Segundo Diaz (2007), a carta pode ocupar diversos ofícios genéticos que, as 

vezes, vai desde uma “[...] simples menção implícita da obra em projeto ou em curso, ao envio, 

pelo correio, de seus fragmentos e até mesmo de um plano, de um roteiro ou de uma redação 

[...], com o intuito de fazer o destinatário participar da sua gestação.” (DIAZ, 2007, p. 125). 

O terceiro e último viés interpretativo da correspondência, dentre outras coisas, é de suma 

importância para a construção de inferências sobre outros documentos do acervo.  Pois, como 
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apresentado na subseção Cadernos, consta no acervo de Eulálio Motta uma caderneta de 

anotações que além de conter testemunhos de trovas, há também notas sobre o envio de suas 

cartas para seus leitores, informações que explicam o fato de essas cartas conterem suas trovas, 

demonstrando a preocupação do escritor em divulgar seus versos. A partir dessas anotações na 

caderneta, depreende-se que tenham existido cartas contendo trovas destinadas à escrita e à 

divulgação.  

Tomando por base a apresentação de todos os documentos em que constam trovas ou 

anotações e indicações sobre a produção das trovas, observa-se que, apesar da escrita de quadras 

ter se intensificado com o seu retorno para o campo, essa dedicação já se fazia presente no 

período em que residia em Salvador. Mas não se pode negar que, o retorno ao seu local de 

origem contribuiu para a retomada da produção literária voltada para a cultura popular. Seus 

poemas ultrapassaram as particularidades e as subjetividades do poeta ultrarromântico. Embora 

ainda cante o amor em suas trovas, mas de maneira distinta, atrelando-o à paisagem do sertão, 

o poeta passa a dialogar mais proximamente com a coletividade. Desta maneira, a identidade 

do poeta trovador mescla-se ao seu lugar de fala, ao convívio com a população e aos elementos 

locais. O retorno a Mundo Novo insere-o novamente aos costumes locais e aos ares do ambiente 

sertanejo.  

As trovas de Eulálio Motta conduzem-nos ao entendimento dos diferentes momentos e 

vivencias do escritor. De caráter autobiográfico, é possível observar suas participações e 

engajamento com questões político-sociais, suas relações com os costumes locais e seu martírio 

amoroso. Suas trovas apresentam pistas e elementos que possibilitam a reconstrução de sua 

memória. Nota-se que a relação escritor-texto-leitor se torna mais estreita em sua produção 

literária, no sentido de que o leitor pode ser compreendido como parte integrante da sua 

produção e as trovas e da construção cultural da população de Mundo Novo.  

Portanto, as trovas de Eulálio Motta, enquanto representação cultural, ganham 

significação na coletividade, cantando os valores do cotidiano local. As trovas representam não 

apenas a predileção do escritor pelo gênero literário em questão, mas, sobretudo, revelam as 

práticas de leitura de um determinado povo, seus costumes e cultura. Desta forma, a 

recuperação do acervo literário de Eulálio Motta retoma, no presente, fatos do passado que 

contribuem para a história da literatura baiana e das práticas de leitura em Mundo Novo, 

apresentando dados sobre a realidade política da época e sobre o perfil histórico e cultural de 

Mundo Novo. Como afirma Bordini (2001), de alguma forma, o estudo em acervo literário 

busca revitalizar o passado ambientado em um novo presente. Nessa revitalização, atualiza-se 
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a história e recupera-se o que fora silenciado nos arquivos ou guardados em dependências 

particulares. A memória, nesse sentido, passa a fazer parte de uma coletividade. 

Com base no estudo das trovas e dos demais elementos do acervo do escritor em questão, 

compreende-se que na construção de seu perfil de trovador coadunam o seu grande número de 

produção de trovas, revelando a predileção do escritor por este gênero literário ademais dos 

testemunhos, que revelam o reconhecimento de suas trovas, como é o caso da carta de Carlos 

Ribeiro Rocha (1981) e também de um artigo publicado no suplemento Vida Literária do jornal 

A Manhã do Rio de Janeiro, em 24 de abril de 1949, por Bráulio Alves Filho, oriundo de Mundo 

Novo, filho de um político que, segundo Barreiros (2015), teve relevante participação na cidade 

na década de 1930:  

 

UM POETA DESCONHECIDO 
Os olhos da poesia e literatura andam embevecidas com os grandes centros, 

só conhecendo o que a eles afluem ou neles vivem. Torna-se óbvio, portanto, 

procurar volvê-los a paragens longínguas, encaminhá-los para o sertão 

brasileiro que também é Brasil. 

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

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

circustancia 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 Eulalio 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 e as suas também. [...] Ele não teve a felicidade de ser gerado 

num meio onde a publicidade e divulgação o cercassem imediatamente. 

(ALVES FILHO, 1949, p. 1). 

 

Nas palavras de Bráulio Alves Filho fica evidente seu anseio para que seja reconhecida a 

poesia do trovador sertanejo Eulálio Motta, revelando seu apreço pelo poeta. Pode-se observar 

que tanto a carta de Carlos Ribeiro como o artigo de Bráulio Alves Filho, bem como os outros 

documentos do acervo, representam a construção de uma memória coletiva. Não se trata apenas 

da memória individual do escritor, mas também de suas relações com a sociedade. Seu acervo 

contribui para a construção de uma memória cultural e literária da população de Mundo Novo. 
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3 MEU CADERNO DE TROVAS: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Meu Caderno de Trovas é um projeto de livro inédito organizado por Eulálio Motta, que 

reúne trovas inéditas e trovas já publicadas. Trata-se de um caderno dedicado à escrita de trovas, 

embora contenha alguns poemas, cujas estrofes apresentam características estruturais 

semelhantes às da trova. Com base nas datas presentes em algumas folhas do caderno, infere-

se que o mesmo foi escrito e organizado durante o ano de 1987. O primeiro testemunho datado 

do caderno está localizado à f. 13v e apresenta a data 16-5-87, desse modo, conjectura-se que 

os testemunhos localizados da f. 2 até f. 13r foram escritos durante ou antes do mês de maio. 

Da f. 18r à f. 21r conjectura-se que as trovas foram escritas no caderno durante o mês de junho. 

Já a partir da f. 21v até a f. 24r tem-se as datas que apontam para a escrita das trovas entre os 

meses de julho a setembro, como se pode ver na Fig. 13 abaixo. 

 

Figura 13 - Datas presentes em Meu Caderno de Trovas. 

 
Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

Meu Caderno de Trovas é composto de 147 textos, considerando todas as trovas e os 

poemas, mesmo os textos que apresentam marcas de cancelamento ou que estão repetidos. Ao 

fazer o cotejamento das trovas do caderno, observou-se que 22 delas estão repetidas. Subtraindo 
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as repetições, constam 125 textos em Meu Caderno de Trovas, sendo 15 poemas e 110 trovas. 

Na sequência, apresentamos os Quadros 1 e 2 com as trovas e os poemas do Meu Caderno de 

Trovas, apresentados em ordem alfabética. 

 

Quadro 1 - Trovas do Meu Caderno de Trovas. 
29 DE ABRIL FEL POESIAS... CHEGANDO AO FIM... 

A CASA FELIZ PREFERIDA 

A MAIOR FIM QUE FALRA ENORME, MEDONHA 

A MAIS BELA INFÂNCIA RANCOR (1) 

A PORTA INFELIZ RANCOR (2) 

A VIDA INIMIGA RECEIO, RECEIO MUITO 

ACABAR  INSÔNIA RECORDAR 

ADOECEU JANELA RECUSAR 

AGORA TUDO ACABADO JURA (1) REI 

AMOR JURA (2) RESOLVI PARAR DEVERAS... 

ANTIGA ALEGRIA LEMBRAR  RESPEITO 

BEM TE VI... LOUCURA  ROMANCE 

CANSAÇO MANHÃ ROSEIRA 

CARINHO  MENTIRA SAUDADE 

CASA D’ELA MESQUINHO SEM ELA  

CÉU MEU CORAÇÃO SIMBOLIZANDO 

CHORANDO MISTÉRIO... FATALIDADE... SONHO... 

CONVERSA MOMENTO SOZINHO 

CURIOSIDADE  MOTIVO TELEFONE 

DE NINGUÉM MUITO POUCO TENTE ESQUECER 

DESTINO NAMORANDO TEU ÓDIO 

DESTRUÍDA NÃO ADIANTA TRISTE 

DIFERENTE NÃO TE DIGO MAIS ADEUS... TRISTEZA 

DIZ QUE NÃO CASOU COMIGO NÃO TE PROPUZ CASAMENTO TU ERAS QUASE MENINA... 

DORMIR NICOTINA TUDO 

EDY NUNCA EXISTIU ÚLTIMA CARTA 

ELA NÃO QUER ME FALAR... O IMPOSSÍVEL ÚLTIMA VEZ 

ELA... E O FIM... ÓDIO VALE A PENA 

ENCONTRO PAPO VAZIA 

ERA CARINHO... ERA AMOR... PARECE TAMBÉM UM TÚMULO VAZIO 

ESPERANÇA PASSADO  VEDADA 

ESQUECER... PASSEI HOJE EM TUA RUA VIDA ETERNA 

ESQUECI PAVOR VIVO ASPIRANDO O IMPOSSIVEL 

EXPERIÊNCIA PEDRAS E FLORES ZABELÊ 

FÁCIL PENA  

FATALIDADE PERDIDO  

FATALISMO PERDIZ  

FAZ DE CONTA PILHERIANDO  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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Quadro 2 - Poemas do Meu Caderno de Trovas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Muitos desses poemas que fazem parte do Meu Caderno de Trovas foram publicados em 

livros de poesias de autoria de Eulálio Motta, em seus panfletos e também em livros e antologias 

com sua participação. A exemplo dos poemas: Beijos, publicado nos livros Alma Enferma 

(MOTTA, 1931, p. 13) e Canções do meu caminho 1ª e 2ª edição (MOTTA, 1948 , p. 11-12 

1983?, p. 41); Pensamentos de um celibatário, publicado em Canções do meu caminho 1ª e 2ª 

edição (MOTTA, 1948, p. 15-16 e 1983?, p. 72); Saudade, publicado em Canções do meu 

caminho, 1ª e 2ª edição (MOTTA, 1948, p. 71 e 1983?, p. 40); Jurema, publicado em Canções 

do meu caminho 1ª edição (MOTTA, 1948, p. 60), Poetas (1981, p. 66) e Lima (1988, p. 112). 

Despedida publicados por Lima (1988, p. 112-113) e no panfleto Despedida (MOTTA, 1987b); 

Velhice, publicado nos livros Alma Enferma (MOTTA, 1933, p. 38), Canções do meu caminho 

                                                           
9 No caso específico do poema Trovas Antológicas, embora o próprio título remeta à um conjunto de trovas, nota-

se que as estrofes estabelecem entre si uma relação de dependência e encadeamento, portanto, com base na noção 

de trova como poema independente estabelecida por Moisés (1999), classifica-se aqui Trovas Antológicas como 

poema, que por sua vez, foi editado por Santos (2016), em sua dissertação.  

 

POEMAS EM TROVAS 

 

 

Nº DE 

ESTROFES 

 

FOLHA 

 

DATA 

1.  15 DE ABRIL  2  f. 8r  s.d. 

2.  BEIJOS  4  f. 4r s.d. 

3.  DESPEDIDA  3  f. 19v s.d. 

4.  EDY  2  f. 5r s.d. 

5.  EMOÇÃO  2  f. 17v 30-5-87 

6.  ESCURIDÃO  2  f. 14r s.d. 

7.  GAIOLA  2 f. 10r  s.d. 

8.  INSONIA  2  f. 7r s.d. 

9.  JUREMA  2  f. 4v s.d. 

10.  NOITES DE JULHO... FAZ FRIO 2 f. 22r s.d. 

11.  PENSAMENTOS DE UM CELIBATARIO...  4  f. 3v s.d. 

12.  SAUDADE  2  f. 4v s.d. 

13.  SILÊNCIO  2  f. 12v s.d. 

14.  TROVAS ANTOLÓGICAS 9 3  f. 9r s.d. 

15.  VELHICE  2  f. 5v s.d. 
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1ª edição (MOTTA, 1948, p. 19) e Poetas (1981, p. 66); Edy, publicado no panfleto Edy 

(MOTTA, 1987c). 

A temática predominante das trovas de Eulálio Motta, como já dito, é o amor. Em Meu 

Caderno de Trovas, esse tema é ainda mais evidente, nele o trovador canta seu amor por Edy, 

a musa que inspira o eu lírico, e provável motivo do sentimento pessimista que permeia o 

caderno, devido ao fato de se tratar de um amor impossível. 

 

O que se sabe sobre a vida amorosa do escritor é o que se revela em seus 

versos, ou nos depoimentos de amigos e familiares. Talvez Eulálio Motta 

tenha criado para si, intencionalmente, a imagem de “poeta solitário” e, de 

fato, é dessa forma que ele é lembrado até hoje pelos seus contemporâneos, 

como um homem que sofria uma pena de amor. [...] (BARREIROS, P., 2015, 

p.45). 

 

Das trovas que compõem o caderno em questão, apenas Respeito, Dormir e Nicotina não 

expressam os sentimentos do poeta por sua musa. Respeito e Dormir tratam de reclamações que 

o poeta faz sobre o barulho noturno em Mundo Novo. Nicotina é uma trova em que Eulálio 

Motta demonstra sua aversão ao cigarro. Nessa trova, percebe-se um viés mais humorístico de 

sua escrita. 

NICOTINA 

Amor não quero, não topo, 

se for fumante a menina... 

porque não tolero beijos 

com sabor de nicotina... 

(MOTTA,1987d, f. 6r). 

 

 O sofrimento ocasionado por uma paixão não correspondida opera como força motriz 

para a composição das trovas do Meu Caderno de Trovas. Segundo Barreiros (2015), “As 

lembranças do namoro adolescente jamais abandonaram o poeta que expressou em seus versos 

a tristeza, a solidão, mas também os momentos felizes de outrora. O amor impossível converteu-

se numa verdadeira obsessão e num dos principais temas de sua poesia. [...]” (BARREIROS, 

2015, p. 44). As trovas de Eulálio Motta resguardam as lembranças do namoro de adolescente, 

bem como do seu deslocamento e vivência na cidade de Monte Alegre, local onde conheceu 

Edy, como se observa em Romance.  

ROMANCE 

 

Dois anos! E só dois anos, 

Em Monte Alegre vivi, 

sentindo um sabor de céu: 

meu romance com Edy... 

(MOTTA, 1987d, f.16r). 
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Entrelaçados à representação dos seus sentimentos amorosos, suas trovas remetem aos 

sentimentos nostálgicos do escritor com relação a Monte Alegre, local onde conheceu Edy, 

como se verifica na trova abaixo, em que o Eu lírico lamenta as mudanças ocorridas em Monte 

Alegre: 

 

PERDIDO 

Meu Monte Alegre perdido! 

Toda a beleza findou! 

Até teu nome querido, 

MONTE ALEGRE, se acabou 

 (MOTTA, 1987d, f. 4 r). 

 

Em muitas trovas do Meu Caderno de Trovas observa-se que o escritor externa na voz do 

eu lírico, seus sentimentos saudosos das experiências vividas e dos lugares que visitou e morou, 

a exemplo das trovas Ela... e o fim..., Encontro e A casa. Segundo Ricoeur (2007), as 

lembranças dos locais de vivência são fontes importantes na construção de uma memória íntima 

e também compartilhada.  

 

As lembranças de ter morado em tal casa de tal cidade ou de ter viajado a tal 

parte do mundo são particularmente eloquentes e preciosas; elas tecem ao 

mesmo tempo uma memória íntima e uma memória compartilhada entre 

pessoas próximas: nessas lembranças tipos, o espaço corporal é de imediato 

vinculado ao espaço do ambiente, fragmento da terra habitável,  com suas 

trilhas mais ou menos praticáveis, seus obstáculos variadamente 

transponíveis; [...] (RICOEUR, 2007, p. 157). 

 

No livro Mundo Novo Nossa Terra, Nossa Gente, Dante Lima (2016) apresenta uma 

entrevista sua com o escritor Eulálio Motta, intitulada, O poeta que se fez advogado de nossas 

fronteiras. Em meio à entrevista tem-se o registro de alguns poemas, provavelmente 

declamados pelo poeta enquanto respondia às perguntas, entre os poemas constam duas trovas 

sem título, que se correlacionam com as vivências do poeta. Uma que trata da despedida de 

Eulálio Motta, da cidade de Cachoeira, onde residiu na década de 1930. 

 

Cachoeira. vou-me embora, 

Chegou a hora de partir, 

Vou-me embora, todavia, 

Que vontade de não ir! 

(MOTTA s.d[193-]. In: LIMA, 2016, p. 223). 

 

A outra trova versa sobre seu relacionamento com Edy, mais especificamente sobre o 

período em que Edy já residia em Salvador. De acordo com a entrevista, momento esse em que 
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a mesma já se encontrava viúva e não mantinha mais nenhum tipo de contato com Eulálio 

Motta.  

 

Agora estou em Salvador, 

Bem perto de ti estou, 

Com vontade de te ver, 

Mas sem convite não vou! 

(MOTTA s.d [193-] In: LIMA, 2016, p. 223). 

 

A entrevista apresentada por Lima (2016) traz dados sobre a vida de Eulálio Motta que 

estão presentes nas trovas do Meu Caderno de Trovas, principalmente sobre seu relacionamento 

com Edy. Nessa entrevista, Eulálio Motta narra a história do seu envolvimento com Edy e 

relembra a data de aniversário dela que, por sua vez, é tema de alguns poemas e trovas, a 

exemplo da trova 29 de Abril, cujo título já se refere à data de aniversário de Edy. Nessa 

entrevista, Eulálio Motta relembra o momento em que a conheceu e como se deu o 

envolvimento entre Edy e ele: 

 

E a sua vida amorosa, Dr. Eulálio, é verdade o que contam ou é folclore? 

— É verdade. 

— Como foi essa história? 

— Eu fui me empregar em Monte Alegre. O Dr. Benedito Pereira abriu uma 
farmácia lá e me chamou para me empregar. Cheguei lá e no dia seguinte eu 

vi Edy. A beleza mais bela que eu já vi até hoje! Era filha de Monte Alegre. 

Filha do prefeito Nilo Rios. Aí fiquei procurando amor com ela, mas ela não 

me topou, não sei por quê. Um dia até me deu um “estouro”, mas, sem razão. 

Porque ela de fato não me aceitou. Eu olhava para ela e ela virava o rosto. Não 

me aceitou. Mas, também não tinha razão alguma para fazer aquilo comigo. 

Porque não tive culpa alguma. Ela tinha uma almofada; botava na janela e 

ficava batendo na almofada. E eu passando de lá prá cá, de lá prá cá. Quando 

eu olhava ela virava o rosto. Todo dia! E eu todo dia passava. Até que um dia 

eu recebi uma carta de papai marcando o dia de mandar me buscar para ir para 

o colégio. Eu digo: bom, Edy não me quis até agora e não é agora que ela vai 

me querer. Portanto, eu vou desistir. Não passo mais na janela... Não jogo 

mais futebol na praça! 

Ela tinha umas coisas esquisitas que ninguém entendia e até hoje tem. Ela não 

me tolerava, mas, durante as horas que eu jogava futebol na praça, ela não saía 

da janela. Eu nunca entendi bem o temperamento dela, a natureza dela. Depois 

que eu vim a perceber que eu não a conhecia. Eu pensava que a conhecia, mas 

não conhecia! 

Então deixei passar uma semana. Quando foi no domingo, fui jogar futebol na 

ponta da rua. Não ia jogar na praça. Quando eu estava lá no futebol com a 

rapaziada do comércio, passava um grupinho de moças. Pararam e me 

chamaram: 

— O que há? 

— Sua namorada mandou pedir prá você passar lá. Que há dias você não passa 

e ela está sentindo a sua falta. 

Eu disse: vocês estão tomando bonde errado, porque eu não tenho namorada 

em Monte Alegre. Nunca tive (o comentário delas era que eu já tinha 
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namorado todas e citaram o nome de Edy. E o mundo veio abaixo! Eu disse: 

olhe Edy, isso foi uma brincadeira de fulana e não minha. Eu nunca disse isso, 

porque nunca houve... E boa noite! 

Do dia seguinte em diante deixei de procurar namoro com ela. Foi quando 

recebi o recado. Elas disseram: “Bem, se você quer duvidar, vá lá na praça que 

ela está à porta sentada numa cadeira lhe esperando. Se não estiver, diga que 

somos mentirosas. 

Eu fui. Ela lá estava. E daí em diante virou um céu para mim. Acabou gostando 

muito mais de mim do que eu dela. (MOTTA s.d [193-] LIMA, 2016, p. 225-

226). 

 

As informações presentes no fragmento acima reforçam o caráter autobiográfico da 

poesia de Eulálio Motta, pois, todos esses momentos narrados acima estão traduzidos em versos 

em Meu Caderno de Trovas. As trovas do caderno em questão, interligam-se de tal forma, que 

é possível tecer um fio narrativo acerca da história do relacionamento amoroso de Eulálio 

Motta, de modo muito semelhante ao relato apresentado na entrevista. Embora, como já 

abordado, toma-se por base a compreensão de que a memória pode ser entendida também como 

uma construção narrativa, que apresenta informações reais e ficcionais, manipuladas pelo 

escritor. Porém, cabe ressaltar que, não se objetiva aqui constatar ou por a prova a veracidade 

das informações acerca do relacionamento amoroso do poeta. Pretende-se apresentar a relação 

da escrita literária do poeta com sua vida particular do escritor. 

Ainda na entrevista realizada por Lima (2016), Eulálio Motta trata de suas produções 

literárias. Ele fala de seus livros publicados e também menciona acerca dos projetos futuros 

para publicação, dentre eles o caderno Meu Caderno de Trovas. Como se pode observar no 

fragmento abaixo: 

 

E quanto à sua produção literária? 

— Meu Anjo da Guarda na carreira literária foi meu amigo e protetor, o poeta 

Benedito Pereira, de quem fui empregado. 

— Sabemos que o senhor escreveu centenas de folhetos e vários livros. Quais 

foram esses livros em sua ordem cronológica? 

— “Ilusões que Passaram” foi o primeiro. O segundo foi “Alma Enferma”, o 

terceiro, “Canções de Meu Caminho”, em duas edições. O quarto está por sair. 

Há ainda um livro inédito: “Luzes do Crepúsculo” e um “Caderno de Trovas”. 

(MOTTA s.d [193-] LIMA, 2016, p. 225). 

 

De modo geral, Meu Caderno de Trovas pode ser compreendido como o mosaico de uma 

paixão traduzida em trovas, pois ao unir cada trova do referido caderno torna-se possível traçar 

um fio narrativo, ficcional ou não, que reconta a história amorosa do poeta.  Os encontros, a 

despedida, a retomada ao local onde conheceu Edy etc. Em algumas trovas, o poeta expressa 

seus sentimentos de tristeza e aponta para a desmotivação em continuar a escrever, devido ao 
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sofrimento causado pela paixão não correspondida. Entretanto, são tais sentimentos que 

instigam a escrita de seus versos, tendo em vista a presença deles em grande parte de suas 

trovas. A exemplo da trova Pena. 

 

PENA 

 

Minha pena está dormindo 

sem intenção de acordar... 

Domina, forte, a tristeza 

que não consigo evitar... 

(MOTTA, 1987d, f. 19 r).  

 

 

3.1 DESCRIÇÃO FÍSICA DO MEU CADERNO DE TROVAS 

 

O caderno tem as dimensões 210mm x 150mm, possui encadernação costurada, com capa 

dura em estampa quadrangulada de tom marrom, dispõe de folha de rosto e de fechamento da 

encadernação e contém 50 folhas, mas somente nas 23 primeiras possuem trovas manuscritas, 

as demais folhas possuem numeração lançadas no ângulo superior direito (reto) ou no ângulo 

superior esquerdo (verso). Eulálio Motta utilizou-o na posição invertida. Na Figura 14 tem-se 

a imagem da capa e da segunda folha do caderno, L.1 EULÁLIO MOTTA (centralizado), L. 2-

3 MEU CADERNO / DE TROVAS (ao centro), L. 4 MUNDO NOVO ( à esquerda, corpo 

menor) L. 5 BAHIA (à direita), escritos com tinta azul e em maiúscula: 

 

Figura 14 - Capa e folha de rosto (2r) do caderno Meu Caderno de Trovas. 
 

 
Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 
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Segundo Barreiros (2009), Meu caderno de Trovas é, 

 

[...] um projeto de publicação deliberadamente declarado pelo autor em 

manuscritos e em folhetos impressos. Este caderno representa uma coletânea 

de quadras escritas por Eulálio Motta ao longo de sua vida. Há muitas outras 

quadras que não foram incluídas no caderno, porém, muitas das trovas em 

manuscritos e impressos têm uma nota indicando que fazem parte do livro 

Meu caderno de trovas, sendo um indício de que o caderno não se constitui 

num projeto acabado pelo autor, merecendo do pesquisador um levantamento 

dos textos que poderão ser incluídos neste (BARREIROS, 2009, p. 474).  

 

Cabe acrescentar à citação acima, que, além das notas de pé de página indicando a futura 

publicação do livro Meu Caderno de Trovas, em algumas publicações o poeta optou por manter 

numerações que correspondem à disposição das trovas no referido livro. Por exemplo, no 

panfleto Despedida, além de conter a indicação “Do livro ‘Meu caderno de Trovas’, a sair”, 

observa-se que à esquerda de cada trova consta uma numeração, essa organização diz respeito 

à disposição dessas trovas em Meu Caderno de Trovas, que por sua vez, apresenta organização 

diferente, de modo que, duas das trovas que integram o panfleto Despedida, aparecem no 

projeto de livro em folhas diferentes e com os títulos: Lembrar e Mentira. 

 

Figura 15 - Panfleto Despedida e excerto de Meu Caderno de Trovas, com as marcas de 

numerações por trovas. 

 
Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 



72 

 

 

Retomando aspectos da descrição física, o caderno encontra-se em bom estado de 

conservação, com foxing10 em algumas folhas. As rasuras, emendas e borrões encontrados são 

discretos e não interferem na leitura dos manuscritos. Salvo as folhas de rosto e os acabamentos 

da encadernação, todas as folhas foram numeradas pelo escritor, ora no ângulo superior direito, 

ora no ângulo superior esquerdo, com tinta vermelha, em alguns numeros há emendas feitas em 

tinta azul. Todas as trovas foram organizadas e numeradas pelo próprio autor, escritas em tinta 

azul com variações de tons. Até a f. 7v os títulos foram escritos também em tinta azul, mas, a 

partir da f. 8r, os títulos passam a ser escritos em tinta vermelha. Notam-se no caderno algumas 

anotações e marcas de verificação feitas em tinta preta, na maioria das vezes, e também em tinta 

vermelha ou azul, como se pode observar na Figura 16. 

 

Figura 16 - Trovas do Meu Caderno de Trovas e as marcas de burliamento. 

 
Fonte: Caderno Meu Caderno de Trovas, f. 15v. 

                                                           
10 Descoloração do papel por umidade ou ferrugem, com o aparecimento de manchas marrons. (FARIA; 

PERICÃO, 2008, p. 351). 
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Na figura acima tem-se um exemplo das diferentes campanhas de escrita no Meu Caderno 

de Trovas. Na maioria das folhas constam quatro trovas manuscritas. A seguir, apresenta-se o 

Quadro 3 com a descrição das folhas escritas do caderno.  

Quadro 3 - Descrição de Meu caderno de trovas. 
Numeração Textos Tipo 

Editor Autor
11 

2r 3 EULALIO MOTTA / MEU CADERNO / DE TROVAS/ MUNDO NOVO/ BAHIA Folha de rosto 

2v 412 [em branco]  

3r 7 [em  branco?]  

3v 8 Pensamentos de um celibatário13 (estrofes numeradas de 1 a 414) Poema (4 quadras) 

4r 9 Beijos (estrofes numeradas de 5 a 8) Poema (4 quadras) 

4v 10 Jurema (estrofes numeradas de 9 a 10)  Poema (2 quadras) 

Saudade(estrofes numeradas 11e 12) Poema (2 quadras) 

5r 11 Amor (estrofe numerada 13) [f. 117-118] Trova (1 quadra) 

“Poesias... chegando ao fim”(estrofe numerada 14) [f. 119-121] Trova (1 quadra) 

Edy(estrofes numeradas 15) Poema (2 quadras) 

5v [12] Velhice(estrofes numeradas 16 e 17) Poema (2 quadras) 

Diferente(estrofe numerada 18)15[não foi editada][testemunho deInimiga = 27] Trova (1 quadra) 

Sonho(estrofe numerada 19) [f. 122-124] Trova (1 quadra) 

6r 13 Triste (estrofe numerada 20) [f. 125-127] Trova (1 quadra) 

Pilheriando... (estrofe numerada 21) [f. 128-131] Trova (1 quadra) 

Não adianta (estrofe numerada 22) [f. 132-133] Trova (1 quadra) 

Nicotina (estrofe numerada 23) [f. 134-136] Trova (1 quadra) 

6v 14 Roseira (estrofe numerada 24) [f. 137-138] Trova (1 quadra) 

Ódio (estrofe numerada 25) [f. 139-140] Trova (1 quadra) 

Vida eterna (estrofe numerada 26) [f. 141-142] Trova (1 quadra) 

Inimiga (estrofe numerada 27) [remete para a 18] [f. 143-145] Trova (1 quadra) 

7r 15 Insonia(estrofes numeradas 28 e 29) Poema (2 quadras) 

Última carta(estrofe numerada 30) [f. 146-147] Trova (1 quadra) 

“Agora tudo acabado” (estrofe numerada 31) [f. 148-150] Trova (1 quadra) 

7v 16 Infancia(estrofe numerada 32) [f. 151-152] Trova (1 quadra) 

Céu (estrofe numerada 33) [f. 153-155] Trova (1 quadra) 

“<†>/G\ostaria<de te ver> /↑que te visse\ (estrofe numerada 34)[não foi editada] 

[testemunho deBeleza =43; Curiosidade = 141] 

Trova (1 quadra) 

Esqueci (estrofe numerada 35)[f. 156-157] Trova (1 quadra) 

8r 17 Vale a pena (estrofe numerada 36) [f. 158-159] Trova (1 quadra) 

Vazio (estrofe numerada 37) [f. 160-161] Trova (1 quadra) 

15 de Abril (estrofes numeradas 38 e 39) Poema (2 quadras) 

8v 18 Simbolizando(estrofe numerada 40) [f. 162-163] Trova (1 quadra) 

29 de Abril(estrofe numerada 41) [f. 164-165] Trova (1 quadra) 

“Que falta enorme, medonha” (estrofe numerada 42) [f. 166-167] Trova (1 quadra) 

Beleza(estrofe numerada 43) [não foi editada] [testemunho de Beleza = 34; 

Curiosidade = 141] 

Trova (1 quadra) 

9r 19 “Receio, receio muito” (estrofe numerada 44) Trova (1 quadra) 

Trovas antológicas(estrofes numeradas 45 a 47) Poema (3 quadras) 

9v 20 Experiência(estrofe numerada 48) [f. 170-173] Trova (1 quadra) 

Recusar(estrofe numerada 49) [174-175] Trova (1 quadra) 

Namorando (estrofe numerada 50) [f. 176-178] Trova (1 quadra) 

                                                           
11 Lançado no ângulo superior direito (reto) ou no ângulo superior esquerdo (verso), em tinta vermelha. 
12Falta a folha numerada 5 e 6. 
13Os títulos acham-se escritos em tinta azul, usus scribendi que se nota até o f. 7v. A partir do f. 8r até o 24r os títulos acham-

se escritos em tinta vermelha. 
14Números lançados (em geral) à esquerda do primeiro verso da estrofe, em tinta vermelha; algumas vezes com correção. 
15Existe outra trova denominada Diferente, numerada 118, por Eulálio Motta. 
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Despedida(estrofe numerada 51) [não foi editada][testemunho de Despedida(3 estr.) = 

131 e 132] 

Poema (3 quadras) 

10r 21 Esquecer... (estrofe numerada 52) [f.179-180] Trova (1 quadra) 

Fel (estrofe numerada 53) [f. 181-182] Trova (1 quadra) 

Gaiola (estrofe numerada 54 e 55)16 Poema (2 quadras) 

 10v 22 Destruída (estrofe numerada 5617) [f.183-186] Trova (1 quadra) 

  Motivo (estrofe numerada 5718) [f. 187-188] Trova (1 quadra) 

  Fatalismo (estrofe numerada 58) [f. 189-192] Trova (1 quadra) 

  Telefone (estrofe numerada 59) [f. 193-194] Trova (1 quadra) 

11r 23 <Ela hoje me tem mais ódio>(estrofe numerada 60)[não foi editada][[testemunho 

(ilustrado à f. 100) de Rancor (1), editado às f. 222-224]   

Trova (1 quadra) 

Carinho... (estrofe numerada 61) [f. 195-196] Trova (1 quadra) 

Janela (estrofe numerada 62) [f. 197-200] Trova (1 quadra) 

Última vez (estrofe numerada 63) [f. 201-204] Trova (1 quadra) 

11v 24 Infeliz(estrofe numerada 64) [f.205-206] Trova (1 quadra) 

Tente esquecer(estrofe numerada 65) [f. 207-208] Trova (1 quadra) 

Preferida (estrofe numerada 66) [f. 209-210] Trova (1 quadra) 

Amor(estrofe numerada 6719)[não editada] [deve ser um dos testemunhos de Amor, 

editada às f. 117-11820) 

Trova (1 quadra) 

12r 25 Chorando (estrofe numerada 68) [f. 211-212] Trova (1 quadra) 

Loucura (estrofe numerada 69) [f. 213-215] Trova (1 quadra) 

Recordar (estrofe numerada 70) [f. 216-218] Trova (1 quadra) 

Nunca existiu (estrofe numerada 71) [f. 219-221] Trova (1 quadra) 

12v 26 Silêncio (estrofes numeradas 71-72) Poema (2 quadras) 

<Respeito ao silencio público>(estrofe numerada 74) [não foi editada] [testemunho da 

trova Respeito, editada às f. 227-229]21 

Trova (1 quadra) 

Rancor (1) (estrofe numerada 75) [f. 222-224] Trova (1 quadra) 

13r 27 Dormir (estrofe numerada 76) [f. 225-226] Trova (1 quadra) 

Respeito (estrofe numerada 77) [f. 227-229]22. Trova (1 quadra) 

Muito pouco (estrofe numerada 78) [f. 230-231] Trova (1 quadra) 

Papo (estrofe numerada 79) [f. 232-233] Trova (1 quadra) 

13v 28 Meu coração(estrofe numerada 80) [f. 234-235] Trova (1 quadra) 

Fácil(estrofe numerada 81) [f. 236-237] Trova (1 quadra) 

<A vontade de escrever>(estrofe numerada 82)[não foi editada][testemunho de Jura 

(1), editado às f. 242-244] 

Trova (1 quadra) 

Cansaço (estrofe numerada 83) [f. 238-239] Trova (1 quadra) 

Conversa(estrofe numerada 84) [f. 240-241] Trova (1 quadra) 

14r 

 

29 Jura (1) (estrofe numerada 85) [f.242-244] Trova (1 quadra) 

Esperança (estrofe numerada 86) [f. 245-246] Trova (1 quadra) 

Escuridão (estrofes numeradas 87 e 88) Poema (2 quadras) 

14v 30 Rei(estrofe numerada 8923)[não foi editada][testemunho de 111, editada ás f. 292-294]  Trova (1 quadra) 

Sem ela(estrofe numerada 90) [f. 247-248] Trova (1 quadra) 

                                                           
16À f. 78 (L. 16-17), faz-se a seguinte observação, quanto à descrição das emendas: “[...]constam as numerações 52, 53, 

54, 55 e 56, todas com emendas sobrepostas: emenda-se [sic] 82 por 52,83 por 53, 84 por 54, 85 por 55 e 89 por 56”. 

Observa-se, mais adiante: “Na margem direita, [...] constam, respectivamente, as anotações ٧85 e ٧86, escritas em tinta 

preta”. 
17Lançado 86, em lugar de 56. 
18À f. 78 (L. 30-31), faz-se a seguinte observação, quanto à descrição das emendas: “Na [sic] demais numerações 

emendam-se 87 por 57, 88 por 58, 89 por 59”. 
19À f. 79 (L. 24-26), lê-se: “À L. / 16 a numeração 67 reescrita ao lado esquerdo do título Amor. À margem direita, na 

altura das L. 17 e 18, verifica-se a anotação ٧95 [não V95], escrita em tinta preta”.   
20 Informa-se que Amor é um texto monotestemunhal, editado como tal (f. 117-118), mas à f. 117, indicam-se dois outros 

testemunhos (um impresso, datado de 1948; outro datiloscrito, datado de 1983). 
21À f. 82 remete-se de 92 para 74(Rancor). 
22 À f. 82 remete-se de 89 para 75 (um testemunho de Respeito). 
23À f. 82 (L. 1-2), observa-se: “Na margem direita, na altura das L. 3 e 4 (Rei) e das L. 17, 18 e 19 (Adoeceu), constam, 

respectivamente, duas marcas de verificação ٧75 e ٧74” [escrito “V75 e V74”].  
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Manhã(estrofe numerada 91) [f. 249-250] Trova (1 quadra) 

Adoeceu(estrofe numerada 92) [f. 251-254] Trova (1 quadra) 

15r 31 Acabar (estrofe numerada 93)[não foi editada][testemunho de Acabar, editada às 

f.277-280, trova 105] 

Trova (1 quadra) 

Sem lembrar (estrofe numerada 94) [não foi editada][testemunho de Jura (2), editada 

às f. 289-291] 

Trova (1 quadra) 

Tristeza(estrofe numerada 95) [f. 255-259] Trova (1 quadra) 

Feliz(estrofe numerada 96) [f. 260-261] Trova (1 quadra) 

15v 32 Tudo(estrofe numerada 97) [f. 262-263] Trova (1 quadra) 

Passado(estrofe numerada 98) [f. 264-265] Trova (1 quadra) 

De ninguém(estrofe numerada 99) [f. 266-267] Trova (1 quadra) 

Mesquinho(estrofe numerada 100) [f. 268-269] Trova (1 quadra) 

16r 33 Bem-te-vi(estrofe numerada 101) [f. 270-271] Trova (1 quadra) 

Romance(estrofe numerada 102) [272-273] Trova (1 quadra) 

<“Depois que acabou você,”> (estrofe numerada 103) [não foi editada] [testemunho 

dubitado de Vazia (104, editado às f. 274-276), também repetido no f. 16v (f. 34), 

testemunho dubitado] 

Trova (1 quadra) 

Vazia (estrofe numerada 104) [f. 274-276] Trova (1 quadra) 

16v 34 <“Quando você acabou,”>(estrofe numerada 104 [bis]24)[não foi editada][testemunho 

dubitado de Vazia (104, editado às f. 274-276), também repetido no f. 16r (f. 33), 

testemunho dubitado] 

Trova (1 quadra) 

Acabar (estrofe numerada 105) [f. 177-280] Trova (1 quadra) 

Zabelê (estrofe numerada 106) [f. 281-282] Trova (1 quadra) 

Perdiz (estrofe numerada 107) [f. 283-284 Trova (1 quadra) 

17r 35 A mais bela (estrofe numerada 108) [f. 285-286] Trova (1 quadra) 

Insonia(estrofe numerada 109) [f. 287-288] Trova (1 quadra) 

Jura (2) (estrofe numerada 110) [f. 289-291] Trova (1 quadra) 

Rei (estrofe numerada 111) [f. 292-294] Trova (1 quadra) 

17v 36 <Rancor> (estrofe numerada 112)[não foi editada] [testemunho de Rancor, editada às 

f. 321-324]  

Trova (1 quadra) 

Pedras e Flores...(estrofe numerada 113) [f. 295-296] Trova (1 quadra) 

Emoção(estrofes numeradas 114 e 115) Poema (2 quadras) 

18r 37 Lembrar (estrofe numerada 116) [f. 297-298] Trova (1 quadra) 

Sozinho(estrofe numerada 117) [f. 299-300] Trova (1 quadra) 

Diferente25(estrofe numerada 118) [f. 301-302] Trova (1 quadra) 

Faz de conta(estrofe numerada 119) [f. 303-304] Trova (1 quadra) 

18v 38 Fim (estrofe numerada 120) [f. 305-306] Trova (1 quadra) 

Mentira (estrofe numerada 121) [f. 307-308] Trova (1 quadra) 

Casa d’ela (estrofe numerada 122) [f. 309-310] Trova (1 quadra) 

Vedada (estrofe numerada 123) [f. 311-312] Trova (1 quadra) 

19r 39 Pena (estrofe numerada 124) [f. 313-314] Trova (1 quadra) 

A casa (estrofe numerada 125) [f. 315-316] Trova (1 quadra) 

Encontro (estrofe numerada 126) [f. 317-318] Trova (1 quadra) 

Momento (estrofe numerada 127) [f. 319-320] Trova (1 quadra) 

19v 40 Rancôr (2) (estrofe numerada 12926) [f. 321-324] Trova (1 quadra) 

Despedida (estrofes numeradas 130, 131 e 132) Poema (3 quadras) 

20r 41 Saudade(estrofe numerada 133) [f. 325-326] Trova (1 quadra) 

Antiga alegria(estrofe numerada 134) [f. 327-328]  Trova (1 quadra) 

O impossível(estrofe numerada 135) 329-331] Trova (1 quadra) 

Perdido(estrofe numerada 136) 332-333] Trova (1 quadra) 

20v 42 “Vivo aspirando o impossível:” (estrofe numerada 137) [f. 334-335] Trova (1 quadra) 

A maior(estrofe numerada 138)[não foi editada][testemunho de A maior (23r); outro 

testemunho em 21r] 

Trova (1 quadra) 

                                                           
24Ilustrada na Fig. 25, à f. 100. Repetição da trova anterior, por isso mesmo cancelada, com a observação  lançada à 

margem superior: [↑“Ver paginaant(erior)”. 
25Ver n. 5 mais acima. 
26Parece haver a omissão do número 128 (v. f. 86, L. 10-11 e L. 16). 
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Pavor(estrofe numerada 139) [f. 336-337] Trova (1 quadra) 

Teu ódio (estrofe numerada 140) [f. 338-339] Trova (1 quadra) 

Curiosidade (estrofe numerada 141) [apenas os v. 1-2; v. 2-3 em 21r] [f. 340-343] Trova (1 quadra) 

[apenas os v.1-2] 

21r 43 [o restante/ v. 3 e 4 de Curiosidade] [editadas à f. 343] [v. 2-3 de 141] 

Fatalidade27(estrofe numerada 142) [f. 344-345] Trova (1 quadra) 

A porta(estrofe numerada 143) [f. 346-347] Trova (1 quadra) 

A vida(estrofe numerada 144) [f. 348-349] Trova (1 quadra) 

Edy28(estrofe numerada 145) [f.350-351]  Trova (1 quadra) 

21v 44 A maior (estrofe numerada 146) [texto de base; testemunhos: 138 e 160] [f. 352-354] Trova (1 quadra) 

Destino(estrofe numerada 147)[f. 355-356] Trova (1 quadra) 

<“Misterio... Fatalidade”>29 (a estrofe deveria estar numerada 148) [não foi editada]  

[testemunho de Mistério... Fatalidade trova editada às f. 357-359] 

Trova (1 quadra) 

<“ <E><e>/E\la<vive><em silêncio30> [↑não quer me falar]”31 (a estrofe deveria estar 

numerada 149)[não foi editada] 

Trova (1 quadra) 

22r {45} Pedras(estrofe numerada 150)32[não foi editada][testemunho de 156Ela... e o fim, 

editada às f. 363-365] 

Trova (1 quadra) 

“Noites de julho... faz frio... (estrofes numeradas 151e 152) Poema (2 quadras) 

“Misterio... Fatalidade” (estrofe numerada 153) [f. 357-359] Trova (1 quadra) 

22v 46 “Ela não quer me falar..” (a estrofe deveria estar numerada {154}33) [f. 360-362 Trova (1 quadra) 

“Tu eras quase menina...” (a estrofe deveria estar numerada {155}) [não foi editada] 

[testemunho de 166 (editado às f. 380-382] 

Trova (1 quadra) 

Ela... e o fim (a estrofe deveria estar numerada {156}) [f. 363-365] Trova (1 quadra) 

“Diz que não casou comigo” (a estrofe deveria estar numerada {157}) [f. 366-367] Trova (1 quadra) 

23r 47 “Não te propuz casamento” (a estrofe deveria estar numerada {15834}) [f. 368-369] Trova (1 quadra) 

“Resolvi parar deveras” (a estrofe deveria estar numerada {159}) [f. 370-371] Trova (1 quadra) 

A maior (a estrofe deveria estar numerada {160}) [não foi editada] [testemunho de 

146; outro testemunho = 138] 

 

“Não te digo mais adeus...” (a estrofe deveria estar numerada {161}) [f. 372-373] Trova (1 quadra) 

23v 48 “Era carinho... era amor... (a estrofe deveria estar numerada {16235)}) [f. 374-375] Trova (1 quadra) 

“Passei hoje em tua rua” (a estrofe deveria estar numerada {163}) [f. 376-377] Trova (1 quadra) 

A maior (a estrofe deveria estar numerada {164}) [não foi editada][testemunho da 

trova 146] 

Trova (1 quadra) 

“Pareceu tambem um túmulo” (a estrofe deveria estar numerada {165}) [f. 378-379] Trova (1 quadra) 

24r 49 “Tu eras quase menina...” (a estrofe deveria estar numerada {166}36) [outro 

testemunho: 155] [f. 380-382] 

Trova (1 quadra) 

                                                           
27À f. 87, L. 14-16, observa-se: “Na margem direita constam as marcas de verificação ٧102,٧59, ٧81, ٧37 escritas em 

tinta preta localizadas na altura do primeiro ao terceiro verso de cada trova” (٧ e não V). Trata-se de remissões às trovas 

142(٧102), 143 (٧59), 144 (٧81) e 145 (٧37). 
28Existe um poema Edy, com 2 estrofes (quadras), transcrito à f. 5r, mas com versos diferentes dos da trova em questão.. 
29Informa-se, à f. 87, L. 20-21: “Ao lado esquerdo de cada título respectivamente [sic] consta a numeração 146 e 147”. 

Nota-se, entretanto: a) que, na folha, só existem duas trovas com título (A maior e Destino); b) que as trovas desta folha 

devem, seguindo a numeração, estar numeradas 146, 147, 148 e 149. 
30Sem rasura, mas corrigido na entrelinha superior. 
31Datada de “8-7-87”. 
32À f. 88, L. 6-7, lê-se: “Nas L. 4 [trova Pedras] e L. 9 (de “Noites de julho... faz frio...”) constam as respectivas anotações 

٧79 e ٧70 (٧ não V), escritos em tinta azul”. 
33 À f. 88, L. 15-17, acha-se a informação que parece estar equivocada, quanto à numeração das estrofes: “À L. 1 consta 

a numeração 54 com emenda sobreposta: emenda-se 51 por 54. Já às L. 6, L. 11 e L. 15, constam as respectivas 

numerações 102, 103 e 104, escritas em tinta vermelha”.    
34À f. 88, L. 20-22, acha-se a informação que parece estar equivocada, quanto à numeração das estrofes: “Nas L. 1, L. 6, 

L. 11 e L. 15, constam as respectivas numerações 105, 106, 107 e 108, escritas em tinta vermelha”. 
35À f. 88, L. 25-26, acha-se a informação que parece estar equivocada, quanto à numeração das estrofes: “Nas L. 1, L. 6, 

L. 11 e L. 15 constam, respectivamente, as numerações 109, 110, 111 e 112, escritas em tinta vermelha”. 
36À f. 89, L. 3-5, encontra-se registrado: “Nas L. 1 e L. 7 constam, respectivamente, as numerações 118 e 114 escritas em 

tinta vermelha e a numeração 48 escrita em tinta azul”. De acordo com a numeração informada equivocadamente deveria 

ser dito 113. 
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3. 2 MODUS FACIENDI: DOS POEMAS ÀS TROVAS, DAS TROVAS AOS POEMAS 

  

O processo de escrita e reescrita das trovas de Eulálio Motta apresenta um movimento 

singular nos variados documentos do acervo, visto que, no percurso DA pesquisa verificou-se 

a presença de versos das trovas do Meu Caderno de Trovas em outros poemas e até mesmo toda 

a trova sendo uma estrofe de poemas maiores. Nesse processo de escrita e reescrita dos versos, 

observa-se que os mesmos se adequam às propostas de cada projeto de escrita.  

Ao reescrever seus versos em trovas e em poemas, o escritor empreende mudanças não 

apenas de caráter estrutural, sintático, lexical e semântico, mas também no tipo de texto, 

estabelecendo relações intertextuais. Esse processo de escrita e reescrita das trovas chama 

atenção também para a história do texto, sua adequação a cada suporte e sobre sua circulação. 

Tendo em vista que, de acordo com as fontes documentais, muitos versos que integram as trovas 

do Meu Caderno de Trovas também estão localizados em poemas e conjuntos de trovas desde 

a década de 1920, integrando textos publicados e inéditos, localizado nos livros, panfletos, 

cadernos, caderneta e nos manuscritos e datiloscritos avulsos.   

Há versos que foram escritos inicialmente em um determinado poema, depois foram 

reescritos em outro poema e, posteriormente, integrados ao Meu Caderno de Trovas. A exemplo 

do poema Velhice, publicado inicialmente no livro Ilusões que Passaram... (MOTTA, 1931), 

depois passou a integrar o poema intitulado Cantigas, publicado nos livros como Canções do 

meu caminho (1948 e 1983), 1ª e 2º edição, na antologia Poetas da Bahia e Minas (1981); e por 

fim, reescrito no caderno Meu Caderno de trovas, datado de 1987. 
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Figura 17 - Processo de escrita e reescrita do poema Velhice. 

 
Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

No exemplo acima, verifica-se, portanto, que no texto I o poema recebe o título de Minha 

dôr, publicado em 1933; no texto II os versos do poema Minha dôr passam a integrar a quinta 

e sexta estrofe de Cantigas, publicado em 1981; e no texto III são reescritos no caderno sob o 

título de Velhice. Cabe ressaltar que, todas as estrofes do poema Cantigas foram reescritas no 

Meu Caderno de trovas, localizados em diferentes folhas, recebendo títulos individuais, como 

se pode observar no exemplo a seguir.  
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Figura 18 - Processo de escrita e reescrita do poema Cantigas. 

 
Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

Essas mudanças demonstram a retomada do escritor de documentos de seu acervo, a fim 

de organizar e selecionar as trovas para compor seu projeto de livro, deslocando-as de um 

espaço para outro sob títulos diferentes. Outro exemplo de deslocamento dos versos de um 

determinado poema para outro poema ou trova do Meu Caderno de Trovas, é o do poema 

Ausência, localizado na f. 19r do caderno Canções do meu caminho 3ª edição, datado de 2-8-

86. Esse poema é composto de três estrofes, das quais a terceira passa a integrar o poema Trovas 

Antológicas, localizado na f. 9 do Meu Caderno de Trovas. Embora Trovas Antológicas receba 

em seu título o termo trovas, nesse trabalho considera-se o mesmo como poema, devido ao 

encadeamento temático de suas estrofes, visto que, toma-se por base a definição de trova como 

poema autônomo.  
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Figura 19 - Processo de escrita e reescrita do poema Ausência. 

 
Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

O poema Trovas Antológicas, por sua vez, possui testemunhos nos datiloscritos avulsos 

com conjunto de trovas Doze trovas para ela e no poema Saudades, ambos com nota marginal 

com a indicação “a sair em Canções do meu caminho 3ª edição”. As datas presentes em alguns 

testemunhos são de 1986, exceto em Meu Caderno de Trovas, que possui datação de 1987.  

Além dos exemplos acima, que demonstram a escrita de trovas e poemas do Meu Caderno 

de Trovas derivados de outros poemas produzidos anteriormente por Eulálio Motta e 

localizados nos diferentes suportes, há também os casos das trovas escritas em Meu Caderno 

de Trovas, que em momentos posteriores tiveram seus versos reescritos em poemas, a exemplo 

do panfleto Final, publicado em novembro de 1987, com indicação ‘Do livro “Meu Caderno de 

Trovas”, a sair’. Conjectura-se que sua produção é posterior às trovas do Meu Caderno de 

trovas, porque a última trova que integra o caderno em questão apresenta data de setembro de 

1987. 
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Figura 20 - Processo de escrita e reescrita da trova Ela... e o fim.... 

 

Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

Há também os casos em que tanto a trova quanto o poema, cuja alguma estrofe apresenta 

os mesmos versos de uma determinada trova do Meu Caderno de Trovas, apresentam datas do 

mesmo período. A exemplo do panfleto Primavera, publicado em setembro de 1987, composto 

de seis estrofes, das quais apenas a primeira e a segunda são testemunhos inéditos, as demais 

possuem testemunhos no Meu Caderno de Trovas, dentre os quais, um dos testemunhos 

também está datado de setembro de 1987. Desta forma, não há como indicar com precisão a 

cronologia dos textos. No panfleto consta a indicação ‘Do livro “Meu Caderno de Trovas”, a 

sair’, entretanto, mesmo com essa indicação não é possível definir se o escritor reescreveu os 

versos das trovas para o poema ou do poema para as trovas.  
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Figura 21 - Processo de escrita e reescrita do panfleto Primavera. 

 

Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

No exemplo acima, observa-se que das quatro trovas apresentadas, apenas a primeira, 

indicada na figura pelo algarismo romano II, possui título, a qual está localizada na f. 21v, as 

demais estão localizadas na f. 23v, exemplo III, e na f. 24r, exemplo IV. Cabe ressaltar que a 

trova do exemplo IV é a última trova do Meu Caderno de Trovas.  

É particular o modo como Eulálio Motta realiza esse processo de produção de suas trovas 

e poemas, utilizando os mesmos versos para ambos os textos. No exemplo abaixo observa-se 

que esse movimento de inserção e supressão dos versos obedecem às características de cada 

texto. Não há exclusão de um testemunho em função de outro, em cada um dos documentos os 

versos se adequam à proposta do texto de acordo com os anseios do escritor. Esse movimento 

reforça o caráter plural dos textos de Eulálio Motta e sua movimentação no acervo.  
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Figura 22 - Processo de escrita e reescrita da trova Fatalismo. 

 

Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

De acordo com as fontes documentais presentes no acervo, identificou-se, até o 

momento, que a trova Fatalismo teve sua publicação inicial na primeira edição do livro de 

poesias Canções do meu caminho (1948), exemplo I. Esses versos foram reescritos 

posteriormente no poema Conjecturas, localizado nos datiloscritos de Canções do meu caminho 

2ª edição, s.d, infere-se que foi produzido posterior ao ano de  1948 e anterior ao ano de 1982, 

exemplo II, e no poema Destinos, localizado no caderno manuscrito inédito Luzes do 

Crepúsculo s.d, , infere-se que foi produzido posterior ao ano de  1950 e anterior ao ano de 

1970, exemplo III.  

 O poema Conjecturas, por sua vez foi publicado em dois livros, um com sua 

participação, organizado pelo também trovador Aparício Fernandes, Anuário Poetas do Brasil, 

quarta edição, publicado em 1982, exemplo IV, e outro de autoria do próprio escritor Eulálio 

Motta, Canções do meu caminho 2ª ed., exemplo V, o qual, a partir das fontes documentais, 

conjectura-se ter sido publicado em 1983. 
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Ainda compondo a gama de testemunhos estão o poema Conjecturas, localizado 

também num caderno manuscrito, intitulado Canções do meu caminho 3ª edição, exemplo VI, 

e a trova Fatalismo, exemplo VII, localizada no caderno manuscrito inédito Meu Caderno de 

Trovas. De acordo com a datação presente em ambos os cadernos, observa-se que esses dois 

últimos testemunhos são da mesma época. 

Portanto, observa-se, a partir dos exemplos acima, que Eulálio Motta reescrevia seus 

textos inúmeras vezes, não apenas com o intuito de apresentar correções ou passar a limpo suas 

versões, mas também utilizava seus versos em projetos de escrita distintos, com características 

e objetivos específicos. Dessa maneira, compreende-se que a reescrita desses versos 

corresponde aos anseios do escritor em fazer circular sua produção poética. 

O poeta utiliza uma trova para compor outro tipo de poema, que não mais obedece às 

características formais da trova. Diante dessas singularidades das trovas de Eulálio Motta, o 

editor depara-se com a complexidade para editá-las, tendo em vista a necessidade de eleger 

método(s) de edição que respondam a tais particularidades.   
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4 A EDIÇÃO: PROPOSTA METODOLÓGICA, DECISÕES E CRITÉRIOS 

ADOTADOS 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados na edição são determinados pelo tipo de texto 

e pelos objetivos da mesma. Embora a realização da atividade de edição obedeça a orientações 

metodológicas preestabelecidas, as singularidades do texto apresentarão ao filólogo caminhos 

necessários e possíveis à sua edição, cabendo a ele mobilizar todos os instrumentos necessários 

para estudar os documentos  que se propôs pesquisar. Compete ao editor o papel de mobilizar 

os conhecimentos necessários para a edição de textos, considerando suas particularidades, tanto 

no campo dos estudos filológicos como em disciplinas complementares, tendo em vista as 

relações interdisciplinares necessárias e possíveis que atravessam as pesquisas na área de 

filologia. De acordo com Barreiros (2015), 

 

A edição de um texto não é uma atividade mecânica. Por mais que se coloque 

em prática um conjunto de orientações sistematizadas, os resultados 

dependem sempre de algumas variáveis que estão relacionadas: a) às 

características do texto que se pretende editar; b) à finalidade da edição; c) aos 

princípios que orientam a prática do editor; d) ao tipo de edição; e) aos 

critérios adotados; f) à tecnologia utilizada; g) ao tempo e ao orçamento 

disponível para o projeto. (BARREIROS, 2015, p.198). 

 

Editar texto requer do editor, antes de qualquer decisão, um olhar atento e questionador 

para o seu objeto de estudo que é o texto, buscando compreender suas características, e a partir 

daí indagar sobre qual tipo de edição que melhor se ajusta. Na sequência definir os princípios e 

critérios que irão nortear a sua prática, levando em consideração a disponibilidade de tempo e 

de recursos financeiros e tecnológicos.  

Desta forma, faz-se necessário pensar a edição das trovas do escritor Eulálio Motta, tendo 

em vista as singularidades do corpus, que envolvem por sua vez: os suportes de escrita, as 

campanhas de escrita, as marcas de burilamento, os deslocamentos das trovas e os 

procedimentos de acréscimos e supressões. Tendo em vista a historicidade do texto e seu caráter 

autobiográfico. 

Eulálio Motta ao compor suas trovas realiza diversas modificações que podem ser 

analisadas no processo de reescrita das mesmas. Em alguns casos, no próprio caderno, o escritor 

lança mão de anotações que indicam a repetição de uma determinada trova. Observa-se, por 

exemplo, em Meu Caderno de Trovas, algumas sinalizações feitas pelo escritor indicando a 



86 

 

 

necessidade de revisitar folhas anteriores do caderno, sinalizando que a trova já havia sido 

escrita. Como é o caso das anotações VER 18 e Ver 34, como se ilustra nas figuras abaixo.  

 

Figura 23 – Correções com indicação feitas pelo escritor I. 

 
Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 
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Figura 24 - Correções com indicação feitas pelo escritor II.

 
Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

Nas duas figuras acima observa-se que o autor reescreveu a mesma trova e indicou esse 

tal processo por meio de nota remissiva. Além dessas marcas de verificações, há, por exemplo, 

situações em que se nota, mais nitidamente, as mudanças em função de uma correção, quando, 

por exemplo, o escritor evidencia o cancelamento da trova ou de partes dela, por meio de sinais, 

traços ou notas marginais. Como se observa na figura a seguir, que apresenta três exemplos de 

modificações: 
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Figura 25 - Exemplos de correções e traços de cancelamento. 

 

Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

Em I, nota-se que o escritor cancela o texto, fazendo três traços transversais, com tinta 

vermelha sobre os versos manuscritos em tinta azul e, acima do primeiro verso, consta a 

indicação para verificar a página anterior; em II, observa-se também a presença de traços 

horizontais sobre o texto, emenda o V. 3 de 77, que é reescrito na penúltima linha inferior; e, 

em III, verifica-se o cancelamento de parte de um verso, que é reescrito nas linhas finais da 

folha, indicado através de uma seta descendente localizada à margem esquerda do papel. Nos 

três exemplos evidenciam-se as campanhas de escrita do texto. 

Entretanto, ressalta-se que diante da organização e do processo de reescrita das trovas nos 

diversos documentos do acervo, faz-se necessário, também, uma edição que comtemple essa 

movimentação não linear, a pluralidade de trovas presentes no acervo, as regularidades e 

irregularidades do manuscrito, que além de estabelecer os caminhos cronológicos de sua 

produção e sua materialidade história, volte-se também para a complexidade do processo 

criativo.  

Segundo Willemart (1994), a cada vez se torna mais latente a necessidade de apresentar 

edições críticas que adentrem no campo da crítica genética. 



89 

 

 

 

Vejam particularmente as mesas redondas discutindo a edição da Clavis 

Prophetarum e de Grande Sertão Veredas. Os participantes não se contentam 

mais em discutir as variantes e estabelecer os estemas, termos consagrados da 

filologia, mas se sentem “tomados” pela genética. Estudam as diferentes 

versões, o vocabulário, o glossário, as condições culturais tentam perceber os 

processos de criação desses autores e interpretam. Isto é, para apresentar uma 

bua edição crítica, não basta tentar reencontrar o primeiro texto ou estabelecer 

a integralidade das outras versões, mas o editor, rico de sua experiência e de 

seu conhecimento da “obra se fazendo”, é levado a ir além e entra na crítica 

genética (WILLEMART, 1994, p.38). 

 

Com base nos estudos filológicos, a proposta de edição que se pretende realizar baseia-se 

no método de Edição Crítica, porém com atenção para o estudo do processo criativo das trovas. 

Para isso, é necessário trazer à cena as discussões que perpassam tanto pelo campo dos estudos 

filológicos da Crítica Textual quanto pelo campo dos estudos da Crítica Genética. Como aponta 

Telles (2016), 

 

Numa edição crítica, a partir das variantes autorais, pode o editor crítico 

oferecer, além do texto definitivo, uma demonstração do processo de criação 

autoral. Uma edição crítica dá conta dessas variantes autorais tanto no aparato 

crítico quanto na descrição dos testemunhos. Entretanto, uma edição crítica 

somente leva em consideração algumas dessas emendas autorais, aquelas que 

correspondem à última fase da intervenção do autor, registrando-as no aparato 

crítico. Na descrição do testemunho limita-se a registrá-las. 

As diferentes campanhas do autor não são analisadas. Para isso é necessário 

pensar-se em uma edição que abranja as características da edição crítica e dê 

conta de um aparato genético. Faz-se mister, então, que se preparem edições 

crítico-genéticas ou genético-críticas, que tragam, ao lado do aparato crítico, 

o aparato genético. (TELLES, 2016 [1998], p. 250). 

 

Diante disso, observa-se que há a possibilidade de se desenvolver uma edição que 

comporte o estabelecimento do texto e o estudo do processo criativo, evidenciando, assim, tanto 

o produto quanto o processo, pois numa edição crítica em perspectiva genética, termo esse, 

também utilizado para definir esse tipo de edição, são importantes tanto o estabelecimento do 

texto, quanto o estudo do seu movimento de criação. Segundo Borges (2012, p. 60), “[...] uma 

edição crítica em perspectiva genética (crítico-genética) é uma prática editorial que concilia 

duas metodologias, afins no campo da Filologia: a crítica textual e a crítica genética”. 

A seguir, na subseção Crítica Textual e Crítica Genética: um diálogo necessário, 

apresentam-se algumas discussões teóricas e metodológicas no campo da Crítica Textual e da 

Crítica Genética, além de algumas definições acerca da edição crítica em perspectiva genética 

(edição crítico-genética). Já na subseção Das Decisões do Editor, como o próprio título sugere, 
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discutem-se as decisões necessárias para a edição das trovas do trovador Eulálio Motta, as 

dificuldades para o estabelecimento da edição, a apresentação da edição e os critérios e 

símbolos utilizados pelo editor. 

 

4.1 CRÍTICA TEXTUAL E CRÍTICA GENÉTICA: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO 

 

De acordo com Borges e Souza (2012), quando se trata da edição de textos 

contemporâneos e modernos, faz se necessário buscar modelos editoriais que sejam adequados 

às singularidades de cada texto e aos propósitos de cada editor. 

 

Embora tradicionalmente interesse ao crítico textual, quando se trata de uma 

edição crítica, o texto final, representativo da última “vontade do autor” ou da 

intenção autoral final, autêntico, autorizado, resultado da aplicação do método 

filológico (texto crítico), quando se trata da edição de textos modernos e 

contemporâneos, de autoridade múltipla, identificados por uma instabilidade 

textual, e muitas versões, é preciso repensar a prática editorial, dessa vez 

ponde em evidência a multiplicidade de textos (estados, versões, etc.) e suas 

especificidades, a partir da história da tradição e transmissão textuais, 

devendo-se propor outros modelos editoriais que sejam coerentes com exame 

de cada situação textual e com o propósito de cada editor crítico de textos. [...] 

(BORGES; SOUZA, 2012, p. 24-25). 

 

Ao nos depararmos com a produção das trovas de Eulálio Motta, sua disposição e 

organização no acervo, percebemos que somente o estabelecimento do texto, a partir do 

testemunho que representa a última vontade do autor não atende às singularidades que se 

mostram em cada texto, que, por sua vez, não se apresentam de forma estática. Além de se 

apresentarem em suportes de escrita distintos, carregam consigo informações relevantes acerca 

do contexto de produção. De acordo com Barreiros (2012), 

 

Os significados dos textos não estão apenas nos aspectos alfanuméricos que 

os transmitem, mas também nos suportes, nas formas materiais que garantem 

a sua existência, nas relações que mantêm com os seus diferentes testemunhos 

e nos usos que se fizeram deles ao longo do tempo. (BARREIROS, 2012, p. 

161). 

 

Diante disso, cabe ao filólogo adotar um método que possa dialogar com a Crítica Textual 

e valorize o processo de criação dos textos. Nesse sentido, tendo em vista as singularidades de 

cada texto, lança-se mão também dos estudos no campo da Crítica Genética, disciplina que se 

volta para o estudo do processo criativo. Segundo Grésillon (2007[1994]), a Crítica Genética 

empreende olhar sobre a literatura voltado para o texto em processo, seu método consiste no 
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desnudamento do texto, para isso, o editor lança mão de diferentes hipóteses sobre as operações 

escriturais. O manuscrito, objeto de estudo da Crítica Genética, revela a dinamicidade intrínseca 

ao momento da criação literária. Assim, compreende-se que a Crítica Genética recorre a 

métodos que viabilizam o entendimento do processo de escrita em seu constante movimento, 

evidenciando sua feitura. De acordo com Cirillo e Passos (2011), 

 

A crítica Genética é empírica e pragmática posto que parte da observação de 

traços reais para chegar a uma indução. Não se trata de aplicar uma teoria a 

um objeto. Trata-se de recorrer a um conjunto de métodos e práticas agora já 

bem elaborados e retomados pelos geneticistas. Contudo, esses métodos não 

são fixos nem definidos uma vez por toda [sic.]. Isso porque cada dossiê, cada 

conjunto de documentos do processo é um caso peculiar. [...]. (CIRILLO; 

PASSOS, 2011, p. 14-15). 

 

Ao tratar do surgimento da Crítica Genética, seu método, objeto e ponto de vista, Hay 

(2007[2002]) diz o seguinte:  

 

[...] Ela nasceu observando como os escritores escrevem e o que escrevem. 

Esse procedimento tão simples em seu princípio acarreta, entretanto, uma 

mudança de objeto, de método e de ponto de vista crítico. Nesse sentido ela é, 

e de maneira inédita, “uma via de acesso à literatura”. Mudança de objeto: a 

genética se deu um objeto visível e específico, a escritura, etapa central de um 

processo de criação, aquela em que o espírito se apropria dos instrumentos que 

lhe permitem exprimir-se no tempo da escritura e no espaço da página; aquela 

em que suas operações se materializam em inscrições observáveis, quer 

pertençam ou não à linguagem articulada. Mudança de método: em vez de se 

confrontar com um texto, de interrogar uma obra sobre os seus efeitos de 

leitura, o estudo genético procura apreendê-la no movimento que a engendrou; 

compreendê-la através de seu devir, concebê-la na plenitude de suas 

significações possíveis. Mudança de ponto de vista: após haver renunciado a 

“ler nas almas”, a reviver a experiência interior do escritor, a genética pôde se 

dar uma posição crítica autônoma. Ela visa aos processos de escritura, na 

realidade de sua execução, no testemunho de um traço escritural. [...]. (HAY, 

2007[2002], p.84-85). 

 

Nessa perspectiva, Wilemart (2009) salienta que a Crítica Genética busca não somente 

classificar, descrever e decifrar os manuscritos e detectar suas variantes, mas também 

compreender os mecanismos de criação, as relações entre o pensamento e os rascunhos. Para 

ele, “[...] o objeto da crítica genética se concentra no estudo dos processos de criação que podem 

ser captados tanto nos rascunhos, croquis ou esboços [...].” (WILLEMART, 2009, p. 79-80).   

Segundo Willemart (2007), há dois tipos de informações imbricados ao processo criativo, 

que apontam para a ação do escritor, por vez scriptor e autor-leitor, de acordo com estímulos 

internos e externos. Uma das informações é a da memória da escritura, que já se encontram em 
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sua mente e outras são aquelas que, atraídas pela escritura, surgem espontaneamente, do espaço 

circundante, das influências e das leituras. De modo que esses dois tipos de informações se 

manifestem no manuscrito, atribuindo assim uma existência para o escritor.  

Desta forma, o manuscrito é a principal fonte reveladora do movimento da criação, 

viabilizando uma ressignificação do texto, contribuindo para a compreensão dos elementos 

internos e externos que influenciaram no processo criativo. Segundo Hay (2007[2002]), o 

manuscrito figura-se como fonte de extraordinária diversidade, pertencente a todo o momento 

da criação, dizendo: “[...] desde que o pensamento ou a imaginação os tocaram, todos do 

documento inerte – até a página inspirada, encontram-se dotados de vida e convocados a 

desempenhar seu papel num projeto de escritura” (HAY, 2007[2002], p. 17).  

A escrita, analisada a partir de uma visão genética, mostra-se como uma combinação de 

operações múltiplas e heterogêneas. Apresenta-se como um conjunto de processos que 

demonstram o constante encadeamento e desencadeamento das operações de escrita, a partir 

das substituições, deslocamentos, supressões, retrocessos, interpolações, conexões, etc.  

O estudo do processo de criação permite observar, através de seus rastros (anotações, 

rabiscos, desenhos, projetos, rascunhos, rasuras etc.), as modificações ocorridas no texto, bem 

como as influências estéticas, as mudanças temáticas e as características do próprio escritor. 

“[...] página branca, marcada de signos negros, torna-se a imagem do espelho que refletiria as 

relações pessoais do escritor com o texto onde se supõe ser tudo permitido.” (SOUZA, 2012, p. 

301-302).  

Observa-se que a Crítica Genética considera o texto a partir de sua dinamicidade, não 

como um elemento estável e estático. Compreende as distintas redações de uma mesma obra 

como etapas de um processo, cada uma com singularidades que necessitam ser entendidas tanto 

em suas relações com os demais elementos do acervo, quanto em sua individualidade. Dessa 

forma, evidenciam-se os bastidores da criação, os percursos que o texto percorre em sua feitura. 

Como afirma Hay (2007[2002]), 

 

Contraído entre a escritura e a obra, o campo do texto ilumina-se de todos os 

possíveis, os de sua história e os de seu devir. Os acidentes, os fracassos, os 

triunfos vêm, tanto quanto os da leitura, colocá-lo em movimento, fazê-lo 

mexer-se. Mas esse movimento, essa vibração não o desconstrói, antes, torna-

o vivo. Entre a liberdade da escritura e a da leitura, estabelece-se uma relação 

que não está nunca pronta, nem perdida: é possivelmente por isso que a 

literatura existe. (HAY, 2007[2002], p. 104). 
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Diante disso, vê-se no estudo da produção das trovas de Eulálio Motta a necessidade de 

uma edição que vislumbre as etapas de sua produção, evidenciando a obra e seu processo de 

criação. Assim, lança-se mão de uma atividade de edição que busque trilhar os caminhos até 

chegar-se à obra, nesse caso empreende-se uma edição crítica em perspectiva genética, por se 

tratar de uma prática editorial que concilia as metodologias da Crítica Textual e da Crítica 

Genética, como afirma Borges e Souza (2012): 

 

A elaboração de uma edição crítica em uma perspectiva genética procurará 

trazer à tona o momento textual último, pelo menos no que concerne àquele 

processo de produção, de manipulação do texto pelo escritor, e, através do 

exame do texto, mostrar os caminhos de criação, a partir dos materiais 

autógrafos reunidos, definindo as marcas estilísticas, o usus scribendi, que, 

por sua vez, deverão fornecer subsídios para outras leituras ou conjecturas por 

parte de estudiosos do assunto e até mesmo para tomadas de decisões do editor 

quando da fixação do texto crítico ou determinar a lição definitiva em face de 

uma lição alternativa. Para a edição crítica em uma perspectiva genética, são 

relevantes o processo de criação e a obra, o produto e o processo. (BORGES; 

SOUZA, 2012, p.29). 

 

Portanto, a edição crítica em perspectiva genética, também denominada de edição crítico-

genética, é concebida a partir do entrelaçamento de metodologias afins do campo da Filologia, 

nesse caso da Crítica Textual e da Crítica Genética, que embora apresentem perspectivas 

distintas acerca do texto, fazem-se complementárias de acordo com as necessidades de edição 

de uma obra.  

De acordo com Telles (2016[1998]), uma edição crítico-genética deve oferecer o texto 

definitivo, correspondente à última vontade do autor e um aparato genético que dê conta de 

todas as campanhas de escritura, viabilizando a observação do processo de criação e permitindo 

estudar a sua técnica gramático-estilística. Borges (2012), ao discutir sobre a edição crítica em 

perspectiva genética, apresenta como exemplo a edição do poema À Mercê das Cismas do 

escritor baiano Artur de Salles. Segundo ela, uma das funções da prática do filólogo 

contemporâneo é atualizar a tradição com vistas a tirar o poeta do lugar de silenciamento. 

Outro exemplo de edição que segue essa perspectiva é a edição do livro inédito Canções 

do meu caminho 3ª edição de Eulálio Motta realizada recentemente por Santos (2017). Nesse 

trabalho a pesquisadora desenvolve uma edição que culmina os métodos da Crítica Textual e 

da Crítica Genética, apresentando ao leitor o texto definitivo, que se aproxima ao que seria a 

última vontade do escritor e um aparato crítico-genético que apresenta as variantes autorais e 

as campanhas de escritura, com ênfase para o processo criativo. 
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4.2 O CORPUS EDITADO E AS DECISÕES DO EDITOR 

 

Dos textos presentes em Meu Caderno de Trovas, recorta-se para essa edição as 110 

trovas. De acordo com Moisés (1999), considera-se como trova os poemas autônomos 

constituídos de quatro versos em redondilha maior. O quadro abaixo apresenta todas as trovas 

que fazem parte da pesquisa, organizadas de acordo com a ordem do caderno. 

 

Quadro 4 - Trovas da edição.  

TÍTULO DO TEXTO 

1. AMOR 

2. POESIAS... CHEGANDO AO FIM... 

3. SONHO... 

4. TRISTE 

5. PILHERIANDO 

6. NÃO ADIANTA 

7. NICOTINA 

8. ROSEIRA 

9. ÓDIO 

10. VIDA ETERNA 

11. INIMIGA 

12. ÚLTIMA CARTA 

13. AGORA TUDO ACABADO 

14. INFÂNCIA 

15. CÉU 

16. ESQUECI 

17. VALE A PENA 

18. VAZIO 

19. SIMBOLIZANDO 

20. 29 DE ABRIL 

21. QUE FALRA ENORME, MEDONHA 

22. RECEIO, RECEIO MUITO 

23. EXPERIÊNCIA 

24. RECUSAR 

25. NAMORANDO 

26. ESQUECER... 
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27. FEL 

28. DESTRUÍDA 

29. MOTIVO 

30. FATALISMO 

31. TELEFONE 

32. CARINHO  

33. JANELA 

34. ÚLTIMA VEZ 

35. INFELIZ 

36. TENTE ESQUECER 

37. PREFERIDA 

38. CHORANDO 

39. LOUCURA  

40. RECORDAR 

41. NUNCA EXISTIU 

42. RANCOR (1) 

43. DORMIR 

44. RESPEITO 

45. MUITO POUCO 

46. PAPO 

47. MEU CORAÇÃO 

48. FÁCIL 

49. CANSAÇO 

50. CONVERSA 

51. JURA (1) 

52. ESPERANÇA 

53. SEM ELA  

54. MANHÃ 

55. ADOECEU 

56. TRISTEZA 

57. FELIZ 

58. TUDO 

59. PASSADO  

60. DE NINGUÉM 

61. MESQUINHO 
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62. BEM TE VI... 

63. ROMANCE  

64. VAZIA 

65. ACABAR  

66. ZABELÊ 

67. PERDIZ 

68. A MAIS BELA 

69. INSÔNIA 

70. JURA (2) 

71. REI  

72. PEDRAS E FLORES 

73. LEMBRAR  

74. SOZINHO 

75. DIFERENTE 

76. FAZ DE CONTA 

77. FIM 

78. MENTIRA 

79. CASA D’ELA 

80. VEDADA 

81. PENA 

82. A CASA 

83. ENCONTRO 

84. MOMENTO 

85. RANCOR (2) 

86. SAUDADE 

87. ANTIGA ALEGRIA 

88. O IMPOSSÍVEL 

89. PERDIDO 

90. VIVO ASPIRANDO O IMPOSSIVEL 

91. PAVOR 

92. TEU ÓDIO 

93. CURIOSIDADE  

94. FATALIDADE 

95. A PORTA 

96. A VIDA 
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97. EDY 

98. A MAIOR 

99. DESTINO 

100. MISTÉRIO... FATALIDADE... 

101. ELA NÃO QUER ME FALAR... 

102. ELA... E O FIM... 

103. DIZ QUE NÃO CASOU COMIGO 

104. NÃO TE PROPUZ CASAMENTO 

105. RESOLVI PARAR DEVERAS... 

106. NÃO TE DIGO MAIS ADEUS... 

107. ERA CARINHO... ERA AMOR... 

108. PASSEI HOJE EM TUA RUA 

109. PARECEU TAMBÉM UM TÚMULO 

110. TU ERAS QUASE MENINA... 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Dentre as 110 trovas reunidas no Meu Caderno de Trovas apenas três trovas não são 

inéditas, são elas: Pilheriando, Fatalismo e Última Vez. Cabe ressaltar que não se considera 

como testemunho das trovas os poemas com duas ou mais estrofes, cujos versos de algumas 

estrofes também fazem parte de algumas trovas. Para o cotejamento dos textos éditos e inéditos 

considerou-se apenas as trovas independentes. Os textos éditos foram publicados, 

respectivamente, no livro Poetas da Bahia e de Minas (1981), no livro Canções do meu 

caminho 1ª edição (1948) e no panfleto Edy (1987). Os textos inéditos foram preservados no 

caderno Meu Caderno de Trovas, em outros cadernos e conservados em manuscritos e 

datiloscritos avulsos presentes no acervo. 

Do total de trovas organizada para edição grande parte são de natureza singular, sendo 76 

trovas monotestemunhais e 34 trovas politestemunhais. Para a edição dessas trovas elege-se o 

modelo editorial da edição crítico-genética. Apresenta-se o texto crítico acompanhado do 

aparato das variantes autorais. No caso dos textos monotestemunhais que não apresentam 

marcas de rasuras, emendas, borrões, acréscimos ou supressões, apresenta-se apenas o texto 

crítico editado segundo os critérios adotados pelo editor. A seguir, apresenta-se o quadro das 

trovas monotestemunhais e o quadro das trovas politestemunhais. 
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Quadro 5- Trovas monotestemunhais 

 Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Quadro 6 - Trovas politestemunhais. 
 

 

 

TROVAS 

 

 

 

FONTES TESTEMUNHAIS 

Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
 

LOCAL FOLHA DATA 

1.  POESIAS... CHEGANDO 

AO FIM... 

Meu Caderno de Trovas   f. 5r s/d 2 

Datiloscritos Avulsos  ----------- Abril 1986 

2.  SONHO... Meu Caderno de Trovas  f. 5v s/d 2 

Caderno de Anotações f. 30r 21-10-87 

3.   

TRISTE 

Canções do Meu Caminho 3. ed. f. 20r s/d 3 

Meu Caderno de Trovas  f. 6r s/d 

Datiloscritos Avulsos ----------- s/d 

4.   Canções do Meu Caminho 3. ed. f. 20r s/d  

 

TÍTULO 

F
O

L
H

A
 

 D
A

T
A

  

TÍTULO 

F
O

L
H

A
 

 D
A

T
A

 

1. 1. AMOR f. 5r s/d 41. ROMANCE f. 16r s/d 

2. 2. NÃO ADIANTA f. 6r s/d 42. ZABELÊ f. 16v s/d 

3. 3. ÓDIO f. 6v s/d 43. PERDIZ f. 16v s/d 

4. 4. ROSEIRAR f. 6v s/d 44. A MAIS BELA f. 17r s/d 

5. 5. VIDA ETERNA f. 6v s/d 45. INSÔNIA f. 17r s/d 

6. 6. ÚLTIMA CARTA f. 7r s/d 46. PEDRAS E FLORES f. 17v s/d 

7. 7. INFÂNCIA f. 7v s/d 47. LEMBRAR f. 18r 31-5-87 

8. 8. ESQUECI f. 7v s/d 48. SOZINHO f. 18r 3-6-87 

9. 9. VALE A PENA f. 8r s/d 49. DIFERENTE f. 18r 3-6-87 

10. 10. VAZIO f. 8r s/d 50. FAZ DE CONTA f. 18r s/d 

11. SIMBOLIZANDO f. 8v s/d 51. FIM f. 18v 6-6-87 

12. 29 DE ABRIL f. 8v s/d 52. MENTIRA f. 18v s/d 

13. QUE FALTA ENORME, MEDONHA f. 8v  53. CASA D’ELA f. 18v s/d 

14. RECEIO, RECEIO MUITO f. 9r  54. VEDADA f. 18v s/d 

11. 15. RECUSAR f. 9v s/d 55. PENA f. 19r s/d 

12. 16. ESQUECER... f. 10r s/d 56. A CASA f. 19r s/d 

13. 17. FEL f. 10r s/d 57. ENCONTRO f. 19r s/d 

14. 18. MOTIVO f. 10v s/d 58. MOMENTO f. 19r s/d 

15. 19. TELEFONE f. 10v s/d 59. SAUDADE f. 20r s/d 

16. 20. CARINHO  f. 11r s/d 60. ANTIGA ALEGRIA f. 20r s/d 

17. 21. INFELIZ f. 11v s/d 61. PERDIDO f. 20r 24-6-87 

18. 22. TENTE ESQUECER f. 11v s/d 62. VIVO ASPIRANDO O IMPOSSÍVEL f. 20v s/d 

19. 23. PREFERIDA f. 11v s/d 63. PAVOR f. 20v s/d 

20. 24. CHORANDO f. 12r s/d 64. TEU ÓDIO f. 20v s/d 

21. 25. DORMIR f. 13r s/d 65. FATALIDADE f. 21r s/d 

22. 26. MUITO POUCO f. 13r s/d 66. A PORTA f. 21r s/d 

23. 27. PAPO f. 13r s/d 67. A VIDA f. 21r s/d 

24. 28. MEU CORAÇÃO f. 13v 16-5-87 68. EDY f. 21r s/d 

25. 29. FÁCIL f. 13v 16-5-87 69. DESTINO f. 21v 8-7-87 

26. 30. CANSAÇO f. 13v s/d 70. DIZ QUE NÃO CASOU COMIGO f. 22v s/d 

31. CONVERSA f. 13v s/d 71. NÃO TE PROPUZ CASAMENTO f. 23r s/d 

32. ESPERANÇA f. 14r s/d 72. RESOLVI PARAR DEVERAS... f. 23r s/d 

33. SEM ELA  f. 14v s/d 73. NÃO TE DIGO MAIS ADEUS... f. 23r s/d 

34. MANHÃ f. 14v s/d 74. ERA CARINHO... ERA AMOR... f. 23v s/d 

27. 35. FELIZ f. 15r s/d 75 PASSEI HOJE EM TUA RUA f. 23v s/d 

28. 36. TUDO f. 15v s/d 76 PARECE TAMBÉM UM 

TÚMULO 

f. 23v s/d 

29. 37. PASSADO  f. 15v s/d     

30. 38. DE NINGUÉM f. 15v s/d     

31. 39. MESQUINHO f. 15v s/d     

32. 40. BEM TE VI... f. 16r s/d  
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PILHERIANDO 

Meu Caderno de Trovas  f. 6r s/d 4 

Datiloscritos Avulso ----------- s/d 

Livro Anuário de Poetas do Brasil, 2º v. p. 142 1981 

5.  NICOTINA Canções do Meu Caminho 3. ed. f. 34v s.d. 2 

Meu Caderno de Trovas  f. 6r s.d. 

6.  INIMIGA Meu Caderno de Trovas  f. 5v s.d. 2 

f. 6v s.d. 

7.  AGORA TUDO 

ACABADO 

Manuscritos Avulsos  ----------- 29-4-87  

3 ----------- 29-4-87 

Meu Caderno de Trovas  f. 7r s.d. 

8.  CÉU Canções do Meu Caminho 3. ed. f. 20r s.d.  

3 Meu Caderno de Trovas f. 7r s.d. 

Datiloscritos Avulso ----------- s.d. 

9.  EXPERIÊNCIA Datiloscritos Avulso ----------- s.d.  

 

6 
Datiloscritos Avulso ----------- s.d. 

Manuscritos Avulsos ----------- 14-2-86 

Manuscritos Avulsos ----------- 25-2-987 

Canções do Meu Caminho 3. ed. f. 12v s.d. 

Meu Caderno de Trovas f. 9v s.d. 

10.  NAMORANDO Manuscritos Avulsos ----------- s.d.  

3 Manuscritos Avulsos ----------- 14-2-86 

Meu Caderno de Trovas f. 9v s.d. 

11.  DESTRUÍDA Manuscritos Avulsos ----------- 29-4-87  

 

5 
Manuscritos Avulsos ----------- 29-4-87 

Manuscritos Avulsos ----------- s.d. 

Manuscritos Avulsos ----------- maio-987 

Meu Caderno de Trovas f. 10v s.d. 

12.  FATALISMO Meu Caderno de Trovas  f. 10v s.d. 2 

Livro Canções do meu caminho 1. ed.  p. 23 1948 

13.  JANELA Manuscritos Avulsos ----------- 8-{†}-87 4 

Manuscritos Avulsos ----------- 8-5-87 

Meu Caderno de Trovas f. 11r s.d. 

Panfletos ----------- 11-5-87 

14.   

ÚLTIMA VEZ 

Datiloscrito Avulso ----------- 8-5-87  

4 ----------- 8-{†}-87 

Meu Caderno de Trovas f. 11r s.d. 

Panfleto ----------- 11-5-87 

15.  LOUCURA  Manuscritos Avulsos ----------- 18-7-84 2 

Meu Caderno de Trovas f. 12r s.d. 

16.  RECORDAR Manuscritos Avulsos ----------- 18-7-84 2 

Meu Caderno de Trovas f. 12r s.d. 

17.  NUNCA EXISTIU Manuscritos Avulsos ----------- 18-7-84 2 

Meu Caderno de Trovas f. 12r s.d. 

18.  RANCOR (1) Meu Caderno de Trovas  f. 11r s.d. 2 

f. 12v s.d. 

19.  RESPEITO Meu Caderno de Trovas  f. 12v s.d. 3 

f. 13r s.d. 

20.  JURA (1) Meu Caderno de Trovas   f. 13v 17-5-87 2 

f. 14v s.d. 

21.  ADOECEU Manuscritos Avulsos ----------- 18-7-84  

4 Datiloscrito Avulso ----------- s.d . 

Manuscritos Avulsos ----------- s.d . 

Meu Caderno de Trovas   f. 14v s.d . 

22.  TRISTEZA Meu Caderno de Trovas f. 15r s.d .  

 

 

7 

 

 

Manuscritos Avulsos 

----------- 22-6-986 

----------- 29-4-987 

----------- 29-4-87 

----------- 29-4-87 
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----------- maio-987 

----------- s.d. 

23.  VAZIA Meu Caderno de Trovas f. 16r s.d.  

3 f. 16r 22-5-87 

f. 16v s.d. 

24.  ACABAR  Meu Caderno de Trovas  f. 15r s.d. 2 

f. 16v s.d. 

25.  JURA (2) Meu Caderno de Trovas  f. 15r s.d. 2 

f. 17r s.d. 

26.   REI Meu Caderno de Trovas  f. 14v s.d. 2 

f. 17r s.d. 

27.  RANCOR (2) Meu Caderno de Trovas f. 11v s.d.  

3 

 
f. 17v s.d. 

f. 19v s.d. 

28.  O IMPOSSÍVEL Meu Caderno de Trovas   f. 20r 24-6-87 2 

f. 23v s.d. 

29.  CURIOSIDADE   

Meu Caderno de Trovas  

f. 7v s.d.  

3 f. 8v s.d. 

f. 20v f. 21r s.d. 

30.  A MAIOR Meu Caderno de Trovas  f. 20v s.d.  

3 f. 21v s.d. 

f. 23r s.d. 

31.  MISTÉRIO... 

FATALIDADE... 

Meu Caderno de Trovas  f. 21v s.d. 2 

f. 22r s.d. 

32.  ELA NÃO QUER ME 

FALAR... 

Meu Caderno de Trovas f. 21v s.d. 2 

f. 22r s.d. 

33.  ELA... E O FIM... Meu Caderno de Trovas f. 22r s.d. 2 

f. 22v s.d. 

34.  TU ERAS QUASE 

MENINA... 

Caderno de Anotações f. 34r 16-9-87  

3 Meu Caderno de Trovas f. 22v s.d. 

f. 24r setembro987 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

4.2.1 Organização, critérios e apresentação da edição 

 

Para a edição das trovas do Meu Caderno de Trovas optou-se por um tipo de edição que 

evidencie o acervo de Eulálio Motta e as variantes autorais que contribuem para a compreensão 

do processo criativo do texto. A ordem de apresentação da edição das trovas segue a própria 

sequência estabelecida por Eulálio Motta no caderno, conforme o Quadro 4. No cotejamento 

das variantes das trovas, considerou-se como testemunhos variantes das trovas, apenas os textos 

que se apresentam como trovas independentes ou testemunhos de trovas que se encontram 

localizado em conjuntos de trovas indicado pelo próprio título, por exemplo: Doze trovas para 

ela, Trovas, Quadras, Quadrinhas, Trovas do Meu Caderno de Trovas, etc. Visto que, como 

discutido na seção Casos particulares: dos poemas às trovas, das trovas aos poemas, muitas 

trovas presentes no caderno Meu Caderno de Trovas, foram desmembradas ou integradas em 

poemas, alguns publicados em livros e panfletos. Esse processo de escrita e reescrita faz parte 

da história do texto, entretanto os poemas não serão considerados como testemunhos.  
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Para a realização do estabelecimento do texto acompanhado de um aparato crítico-

genético, foram utilizados os critérios de edição formulados por Barreiros (2012-2015) com 

algumas adaptações. 

1º A ordenação dos textos obedece à própria ordenação do caderno. 

 

2º Quanto à estrutura da edição: 

a) Os politestemunhais: 

I. Título, seguido da apresentação dos testemunhos, informando as fontes e, quando 

necessário, informando a história do processo de escrita e reescrita do texto em outros 

poemas; 

II. Descrição física dos testemunhos; 

III. Análise das variantes; 

IV. Seleção do texto de base; 

V. Texto crítico com o aparato organizado à margem direita da página; 

VI. Notas explicativas em pé de página, quando necessárias; 

b) Os monotestemunhais: 

I. Título, seguido da apresentação dos testemunhos, informando as fontes e, quando 

necessário, informando a história do processo de escrita e reescrita do texto em outros 

poemas; 

II. Descrição física do testemunho; 

III. Texto crítico com o aparato organizado à margem direita da página ou apenas o texto 

crítico quando não houver variantes autorais; 

IV. Notas explicativas em pé de página, quando necessárias; 

 

3º Para a identificação dos testemunhos na descrição física e no aparato crítico-genético 

estabeleceu-se o código da seguinte forma: 

a) quando o título da trova se compõe de apenas uma palavra utilizou-se, em maiúscula, a 

primeira letra da palavra 

I.  para os textos de testemunho único com o título composto por apenas uma palavra, 

utilizou-se, em maiúscula, a primeira letra das duas primeiras sílabas.  

-Nos casos dos títulos monossílabos utilizou-se a primeira letra do título; 

-Nos casos de títulos parecidos, como por exemplo: Esquecí e Esquecer, para que não haja 

ambiguidades, além das letras iniciais da primeira e segunda sílaba, utiliza-se também a 

última letra da palavra, em maiúscula; 
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b) quando o título da trova se compõe de mais de uma palavra, utilizaram-se as iniciais de cada 

palavra, em maiúscula; 

c) quando a primeira letra do título da trova coincide com a inicial do título de outra trova, a 

trova seguinte da sequência utilizou-se a primeira letra, em maiúscula e a segunda letra do 

título, em minúscula; 

d) para os textos politestemunhais, após a(s) letra(s) que identificam o título da trova 

acrescenta-se as letras I para impresso, M para manuscrito e D para datiloscritos. 

e) quando há mais de um testemunho em impresso, manuscrito ou datiloscrito, acrescentou-se 

um algarismo arábico em ordem crescente. 

f) quando há mais de uma trova com o mesmo título acrescentou-se ao lado do título um 

número arábico entre parênteses, em ordem crescente, de acordo com a ordenação no 

caderno e para o código do testemunho o mesmo número arábio entre parênteses após a letra 

inicial da trova.  

g) para a trova, cujo título se inicia com um algarismo arábico utilizou-se a letra inicial, em 

maiúscula, da designação do número.  

 

4º Para a escolha do texto de base seguiuram-se os seguintes critérios: 

a)   para os textos politestemunhais elegeu-se como texto de base o último escrito pelo autor ou 

avalizado por ele no caso dos textos impressos. Entretanto, há casos particulares de textos 

rasurados, cancelados pelo escritor e que não apresentam título em que a escolha do texto de 

base atende às especificidades do texto e é justificada na edição. 

 

5º Apresentação do texto crítico com o aparato: 

a) Título da trova em caixa alta e centralizado (em caso de trovas sem título, utilizou-se o 

primeiro verso da trova como título); 

b) Código estabelecido para identificação do texto de base, justificado à margem esquerda e 

destacado em negrito; 

c)  Apresenta-se o aparato ao lado direito do texto crítico. Identificam-se as variantes em negrito 

e em tipo menor em relação ao texto.  

d) Para identificar o movimento da escrita do texto identificaram-se os seguintes operadores: 

{ } seguimento riscado, cancelado; 

{†} seguimento ilegível; 

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

{ } / \ substituição por sobreposição, na relação {substituído} /substituto\; 
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{ } [↑] riscado e substituído por outro na entrelinha superior; 

[↑] acréscimo na entrelinha superior; 

[→] acréscimo na margem na margem direita; 

[←] acréscimo na margem na margem esquerda; 

[↑{ }] acréscimo na entrelinha superior riscado; 

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

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

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

[*↓] parte do texto localizada à margem inferior indicada pelo autor através de seta, linha ou 

números remissivos;  

[*(f. ou p.)] parte do texto localizada em outro fólio ou página indicada pelo autor a partir de 

números e letras remissivos ou anotações. Nesses casos, o número do fólio ou da página aparece 

entre parênteses; 

e) Utilizaram-se no aparato as seguintes abreviaturas: 

I.    s. v. (sem vírgula); 

II.  s. e. (sem exclamação); 

III. s. r. (sem reticências); 

IV. s. p. (sem ponto) 

VI. s. t. (sem título) 

f) Manteve-se o uso de maiúsculas, conforme o texto de base; 

g) A pontuação do texto foi mantida conforme apresentada no texto de base; 

h) Atualizou-se a ortografia das palavras conforme norma vigente na língua portuguesa, 

indicando no aparato a ortografia do texto; 

i) Regularizou-se o acento grave nos casos onde a mesma estava invertida; 

j) Serão utilizadas notas de pé de página para: 

I.   Explicar as interferências do editor; 

II.  Apresentar informações complementares. 
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5 A EDIÇÃO 

 

5.1 AMOR... 

 

A trova apresenta-se com testemunho único, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 5r), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno no mesmo 

período ou anterior à 16-5-87. 

Conforme as fontes documentais essa trova foi escrita inicialmente como parte do poema 

Cantigas, publicado no livro Canções do meu caminho, 1ª edição, 1948, p. 60. Também foi 

reescrita como parte do poema Outras Cantigas, localizado nos datiloscritos de Canções do 

meu caminho 2ª edição. Sendo reescrita como trova autônoma em 1987 no caderno Meu 

Caderno de Trovas. 

 

Descrição física do testemunho 

 

AM 

 

Manuscrito em tinta azul. A trova Amor... é a primeira trova da sequência de trovas 

escritas na f. 5r37. Localizada a partir da L. 1 até a L. 5. À L. 1 o título centralizado e escrito em 

maiúscula. Da linha 2 a 5 os versos recuados à margem esquerda. Os dois primeiros versos 

iniciam em maiúscula. Ao lado esquerdo do V. 1, na entrelinha superior consta uma numeração 

ilegível [↑†], escrita em tinta vermelha. No V. 1, a palavra ninguém se encontra sem o acento 

gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Ver seção 3.1.1.4 Folha cinco reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

AM 

 

AMOR...  

Ninguém arranca uma planta AM Ninguem  

Sem fazer golpes no chão...  

amor é planta que nasce  

nas terras do coração...  
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5.2 POESIAS... CHEGANDO AO FIM... 

 

A trova Poesias... chegando ao fim... dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no 

caderno Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 5r), sem data, conjectura-se que essa trova foi 

escrita no caderno no mesmo período ou anterior à 16-5-87, e um datiloscrito nos Datiloscritos 

Avulsos – DA, datado de abril de 1986. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

PCFD 

 

Datiloscrito em fita preta, com 22 linhas. Sem título. Medindo 314mm × 215mm. A folha 

acha-se perfurada com dois furos à margem esquerda. Nessa folha reúnem-se cinco trovas sem 

título. Da L. 1 a 20 os versos, alinhados à margem esquerda. À L. 21 o nome Eulálio Motta 

datilografado, recuado à margem direita. À L. 22 a data Abril, 1986 datilografada, recuada à 

margem direita. O testemunho da trova Poesias... chegando ao fim... é a quarta trova da 

sequência e está localizado da L. 13 a 16. 

 

PCFM 

 

Manuscrito em tinta azul, exceto a palavra Poesias... que está escrita em tinta vermelha, 

localizado na f. 5r38 do Meu Caderno de Trovas. A trova Poesias... chegando ao fim... é a 

segunda trova da sequência de trovas presentes na folha, localizada a partir da L. 15 até a L. 18. 

Sem título. Os versos estão recuados à margem esquerda. O primeiro e o terceiro verso se 

iniciam em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 14, consta a numeração 15, escrita 

em tinta vermelha.  

 

Análise das variantes 

 

O texto não apresenta muitas variantes, observa-se apenas mudanças na pontuação e uma 

mudança em número na palavra Poesias, que no testemunho PCFD está escrita no singular. No 

                                                           
38 Ver seção 3.1.1.4 Folha cinco reto e verso com a descrição completa da folha. 
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V. 1, não consta o sinal de reticências ao lado da palavra Poesia, no testemunho PCFD. No V. 

3, substitui-se o sinal de reticências em PCFD, pela vírgula em PCFM. 

 

Seleção do texto de base 

 

Toma-se como texto de base o testemunho PCFM, pois, de acordo com a data presente 

no mesmo, corresponde ao último texto avalizado pelo autor. 
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Texto crítico com o aparato 

 

PCFM 

 

POESIAS... CHEGANDO AO FIM... PCFD PCFM (s.t.) 

Poesias... chegando ao fim... PCFD Poesia (s.r.) 

que a velhice já chegou...  

Fonte de sonhos em mim, PCFD mim... 

é fonte que já secou...  
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5.3 SONHO... 

 

A trova Sonho... dispõe de dois testemunhos manuscritos: um no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 5v), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno durante 

ou anterior à 16-5-87, e outro no Caderno de Anotações - CA (f. 30r), datado de 21-10-87. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

SM1 

 

Manuscrito em tinta azul, localizado na f. 5v39 do Meu Caderno de Trovas. A trova Sonho 

é a quarta trova da sequência de trovas presentes na folha e está localizada a partir da L. 15 até 

a L. 19. À L. 15 o título, recuado à margem esquerda e escrito em maiúscula. Da L. 16 a 19 os 

versos, recuados à margem esquerda. O primeiro, terceiro e quarto verso iniciam em maiúscula. 

Na margem esquerda, na altura da L. 15, há a numeração 19, escrita em tinta vermelha. No V. 

1, há uma rasura na primeira letra da palavra amor. 

 

SM2 

 

Manuscrito em tinta azul, localizado na f. 30r do Caderno de Anotações junto a outra 

trova e anotações pessoais do escritor. A mancha escrita possui 16 linhas. Sem título. Os versos 

da trova Sonho localizam-se a partir da L. 9 até a L. 12, estão recuados à margem esquerda e o 

primeiro, segundo e terceiro iniciam em maiúscula. Na altura das L. 9, 10 e 11, próximo a 

margem esquerda, há uma mancha causada provavelmente por água. 

 

Análise das variantes 

 

As variantes textuais observadas dizem respeito a mudança na pontuação e no léxico. No 

V. 1, substitui-se a vírgula, no manuscrito SM1, pelo sinal de reticências, em SM2 nesse mesmo 

verso, acrescenta-se uma vírgula ao final do verso. Nos versos 2 e 3, notam-se mudanças 

lexicais: no V. 2 modifica-se que muitos anos durou..., em SM1, por Sonho que muito durou..., 

em SM2, nesse caso verifica-se o acréscimo da palavra sonho, a supressão da palavra anos e o 

                                                           
39 Ver seção 3.1.1.4 Folha cinco reto e verso com a descrição completa da folha. 
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advérbio de intensidade muito é reescrito no singular; no V. 3 modifica-se Um sonho... apenas 

um sonho..., em SM1, por Sonho infantil, sonho bobo, em SM2. Em ambos os testemunhos 

mantém a métrica dos versos, observa-se uma pequena mudança semântica, principalmente no 

V. 3. 

 

Seleção do texto de base 

 

Toma-se como texto de base o testemunho SM2, pois, de acordo com a data presente no 

mesmo, corresponde ao último texto avalizado pelo autor. 
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Texto crítico com o aparato 

 

SM2 

 

SONHO... SM2 (s.t.) 

Não foi amor, foi um sonho, SM1 {a}mor... sonho (s.v.) 

Sonho que muito durou... SM1 muitos anos  

Sonho infantil, sonho bobo SM1 Um sonho... apenas um sonho... 

quando acordei acabou! SM1 Quando 
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5.4 TRISTE 

  

A tradição da trova Triste é constituída de três testemunhos: dois manuscritos autógrafos, 

um no caderno Canções do meu caminho 3ª edição – CCMC (f. 20r), sem data, e outro no 

caderno Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 6r), sem data, conjectura-se que essa trova foi 

escrita no caderno durante ou anterior à 16-5-87; um datiloscrito localizado nos Datiloscritos 

Avulsos – DA (EC1.43.CV1.22.004). 

Conforme as fontes documentais essa trova foi escrita inicialmente como parte do poema 

Redondilhas, publicado no livro Alma Enferma, 1933, p. 12. Em 1948, reescrita como parte do 

poema Cantigas..., no livro Canções do meu caminho, 1ª edição, 1948, p. 61. Também foi 

reescrita como parte do poema Cantigas, no livro Poetas da Bahia e de Minas, 1981, p. 66 e 

em 1983, foi reescrita no poema Cantigas do livro Canções do meu caminho, 2ª edição, 1983?, 

p. 47. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

 TD 

 

 Datiloscrito em fita preta, com 22 linhas. Medindo 316mm × 215mm. À L.1 o título em 

caixa alta, sublinhado com pequenos traços interrompidos, letras espaçadas: T R O V A S.... 

Papel amarelado pelo tempo. Marca de dobra horizontal entre as L. 13 e 14. Nessa folha 

reúnem-se cinco trovas sem título. Da L. 2 a 21 os versos alinhados à margem esquerda. À L. 

22 o nome Eulálio Motta datilografado, recuado à margem direita. A primeira trova da 

sequência corresponde ao testemunho da trova Triste, localizada da L. 2 a 5. 

  

TM1 

  

Manuscrito em tinta azul, com 17 linhas, localizado na f. 20r do CCMC. A mancha escrita 

ocupa 21 pautas, das 22 que compõem o papel. O título Trovas... está localizado na margem 

superior, recuado à margem esquerda e escrito em maiúscula.  Da L. 2 a 17 constam os versos, 

alinhados à margem esquerda. Das quatro trovas manuscritas na folha, o testemunho de Triste 

é a quarta trova da sequência, localizado a partir da L. 14: V1 à L. 17: V. 4. O V. 1 inicia em 

maiúscula. No ângulo superior direito consta a numeração 34 escrita em tinta vermelha, com 

emenda sobreposta: emenda-se 29 por 34. 
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TM2 

 

Manuscrito em tinta azul, localizado na f. 6r40 do Meu Caderno de Trovas. Primeira trova 

da sequência de trovas presentes na folha e está localizada da L. 1 a 5. À L. 1 o título está escrito 

em maiúscula e recuado à margem esquerda, ao seu lado direito consta a anotação pag. 9, escrita 

em tinta preta. Da L. 2 a 5 os versos, recuados à margem esquerda. O primeiro e o terceiro verso 

se iniciam em maiúscula. À margem esquerda, na altura da L. 2, consta a numeração 20, escrita 

em tinta vermelha, com emenda sobreposta no primeiro dígito. À margem direita, na altura da 

L. 3 consta a anotação Pag., escrita em tinta preta. 

 

Análise das variantes 

 

O texto não apresenta variantes autorais substanciais. Observa-se apenas uma mudança 

na pontuação no V. 1, em que substitui as reticências, em TD, pela vírgula em TM1 e TM2. Os 

títulos dos testemunhos TM1 e TD são referentes ao conjunto de trovas.  

 

Seleção do texto de base 

  

Toma-se como texto de base o testemunho TM2, pois apresenta características de um 

texto definitivo, com título individualizado, marcas de numeração e ordenação por página e de 

acordo com a data de 1987, presente no Meu Caderno de Trovas, compreende-se que se trata 

do último texto avalizado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
40 Ver seção 3.1.1.5 Folha seis reto e verso com a descrição completa da folha. 



114 

 

 

Texto crítico com o aparato 

 

TM2 

 

TRISTE41 TD T R O V A S... TM1 TROVAS... 

Você diz que não sou triste, TD triste... 

que triste nunca me vê... TD Que 

É que o triste fica alegre TM1 é 

quando fala com você...  

 

  

                                                           
41 Os títulos dos testemunhos TD e TM1 referem-se aos nomes dos conjuntos de trovas em que tais testemunhos 

estão localizados.  
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5.5 PILHERIANDO... 

 

A tradição da trova Pilheriando... é constituída de quatro testemunhos: dois manuscritos 

autógrafos, um no caderno Canções do meu caminho 3ª edição – CCMC (f. 20r), sem data, e 

outro no caderno Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 6r), sem data, conjectura-se que essa 

trova foi escrita no caderno durante ou anterior à 16-5-87; um datiloscrito localizado nos 

Datiloscritos Avulsos – DA (EC1.43.CV1.22.004), sem data; e um impresso no livro Anuário 

de Poetas do Brasil, 2º volume, 1981, p. 142. 

Conforme as fontes documentais essa trova foi escrita inicialmente como parte do poema 

Cantigas, publicado no livro no livro Canções do meu caminho, 1ª edição, 1948, p. 62. Em 

1981, reescrita como parte do poema Cantigas, Também foi reescrita como parte do poema 

Cantigas, do livro Poetas da Bahia e de Minas, 1981, p. 66 e também foi reescrita no poema 

Cantigas do livro Canções do meu caminho, 2ª edição, 1983?, p. 47. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

 PD 

 

Datiloscrito em fita preta, com 22 linhas. Medindo 316mm × 215mm. À L.1 o título em 

caixa alta, sublinhado com pequenos traços interrompidos, letras espaçadas: T R O V A S.... 

Papel amarelado pelo tempo. Marca de dobra horizontal entre as L. 13 e 14. Nessa folha 

reúnem-se cinco trovas sem título. Da L. 2 a 21 os versos alinhados à margem esquerda. À L. 

22 o nome Eulálio Motta datilografado, recuado à margem direita. A quinta trova da sequência 

corresponde ao testemunho da trova Pilheriando..., localizada da L. 18 a 21. 

  

PI 

 

MOTTA, Eulálio. Trova. In: FERNANDES, Aparício. Anuário de Poetas do Brasil. Rio de 

Janeiro: Folha Carioca ed., 1981, p. 142. 

 

Impresso em tinta preta, a mancha escrita possui 33 linhas. Da L. 1 à L. 28 o poema 

Último Momento. Da L. 29 à L. 33 a trova. À L. 29 o título Trova, alinhado à margem esquerda, 

em caixa alta e negrito. Da L. 30 a 33 os versos, alinhados à margem esquerda. O primeiro e o 

terceiro verso se iniciam em maiúscula.  
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PM1 

  

Manuscrito em tinta azul, com 17 linhas, localizado na f. 20r do CCMC. A mancha escrita 

ocupa 21 pautas, das 22 que compõem o papel. O título Trovas... está localizado na margem 

superior, recuado à margem esquerda e escrito em maiúscula.  Da L. 2 a 17 constam os versos, 

alinhados à margem esquerda. Das quatro trovas manuscritas na folha, o testemunho de 

Pilheriando... é a terceira trova da sequência, localizado da L. 10 a 13. Os V. 1 e 3 se iniciam 

em maiúscula. No ângulo superior direito consta a numeração 34 escrita em tinta vermelha, 

com emenda sobreposta: emenda-se 29 por 34. 

 

PM2 

  

Manuscrito em tinta azul, localizado na f. 6r42 do Meu Caderno de Trovas. Primeira trova 

da sequência de trovas presentes na folha e está localizada da L. 6 a 10. À L. 6 o título escrito 

em maiúscula e recuado à margem esquerda Da L. 7 a 10 os versos, recuados à margem 

esquerda. O primeiro e o terceiro verso se iniciam em maiúscula. Na margem esquerda, na 

altura da L. 6, consta a numeração 21, escrita em tinta vermelha. 

 

Análise das variantes 

 

As variantes referentes no texto são referentes à pontuação, acentuação e léxico. No PI 

consta o título Trova, já em PM2 o título é modificado para Pilheriando. Os títulos presentes 

no PD e no PM1 são referentes ao título do conjunto de trovas. No V. 2substitui-se o ponto, no 

PI, pelo sinal de reticências nos testemunhos PD, PM1 e PM2. No V. 3 a palavra porém não 

possui o acento gráfico, no PM1 e no PM2 e a palavra pilhéria não possui acento gráfico nos 

testemunhos PD, PM1e PM2. 

 

Seleção do texto de base 

  

Toma-se como texto de base o testemunho PM2, pois apresenta características de um 

texto definitivo, com título individualizado, marcas de numeração e ordenação por página e de 

                                                           
42 Ver seção 3.1.1.5 Folha seis reto e verso com a descrição completa da folha. 
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acordo com a data de 1987, presente no Meu Caderno de Trovas, compreende-se que se trata 

do último texto avalizado pelo autor. 

  



118 

 

 

Texto crítico com o aparato 

 

PM2 

 

PILHERIANDO...43 PI TROVA PD T R O V A S... PM1 TROVAS...   

Pilheriando te digo  

que vivo doido te amando... PD {o}/vivo\ PI amando. 

Porém nem sempre é pilhéria  PM1 PM2 Porem PD PM1 PM2 pilheria  

o que se diz pilheriando...  

                                                           
43 Os títulos dos testemunhos PI e PM1 referem-se aos nomes dos conjuntos de trovas em que tais testemunhos 

estão localizados. 
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5.6 NÃO ADIANTA 

 

A trova apresenta-se com testemunho único, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 6r), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno durante o 

ano ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

NA 

 

A trova Não adianta é a terceira trova da sequência de trovas escritas na f. 6r44. Localizada 

a partir da L. 13 até a L. 17. O título e os versos estão escritos em tinta azul. O título encontra-

se centralizado e escrito em maiúscula. Os versos estão recuados à margem esquerda. Os dois 

primeiros versos se iniciam em maiúscula. Ao lado esquerdo do V. 1 consta a numeração 22 

escrita em tinta vermelha. No V. 4 o verbo haver, flexionado na 3ª pessoa do singular, no tempo 

presente do modo indicativo, não está acentuado graficamente. 

  

                                                           
44 Ver seção 3.1.1.5 Folha seis reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

NA 

 

NÃO ADIANTA  

Não adianta escrever...  

Não adianta falar...  

que ela hoje é inimiga,  

não há mais o verbo amar! NA ha  
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5.7 NICOTINA... 

 

A tradição da trova Nicotina... é constituída de dois testemunhos manuscritos autógrafos: 

um no caderno Canções do meu caminho 3ª edição – CCMC (f. 34v), sem data, e outro no 

caderno Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 6r), sem data, conjectura-se que essa trova foi 

escrita no caderno durante ou anterior à 16-5-87.  

 

Descrição física dos testemunhos 

 

NM1 

  

Manuscrito em tinta preta, com 11 linhas, localizado na f. 34v do CCMC. A mancha 

escrita ocupa 13 pautas, das 22 que compõem o papel. Nessa folha constam duas trovas, sendo 

a primeira um testemunho variante da trova Nicotina.... A referida trova acha-se localizada da 

L. 1 a 5. O título A trova do cigarro... está localizado na margem superior e centralizado.  Da 

L. 2 a 5 constam os versos, recuado à margem esquerda. O primeiro verso se inicia em 

maiúscula. 

 

NM2 

 

Manuscrito em tinta azul, localizado na f. 6r45 do Meu Caderno de Trovas. Quarta trova 

da sequência de trovas presentes na folha e está localizada da L. 16 a 20. À L. 16 o título escrito 

em maiúscula e centralizado. Da L. 17 a 20 os versos, recuados à margem esquerda. O primeiro 

verso se inicia em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 16, consta a numeração 23, 

escrita em tinta vermelha. 

 

Análise das variantes 

 

A única variante presente no texto diz respeito à mudança do título da trova, em NM1 

intitula-se A trova do cigarro... e em NM2 intitula-se Nicotina.... 

 

 

                                                           
45 Ver seção 3.1.1.5 Folha seis reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Seleção do texto de base 

  

Ambos os testemunhos não apresentam data e fazem parte de cadernos manuscritos 

datados do ano de 1987. Nesse caso, toma-se como texto de base o testemunho NM2, por 

apresentar características de um texto definitivo e por fazer parte da coletânea de trovas 

organizadas pelo escritor no Meu Caderno de Trovas. 
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Texto crítico com o aparato 

 

NM2 

 

NICOTINA... NM1 A TROVA do CIGARRO...   

Amor não quero, não topo,  

se for fumante a menina...  

porque não tolero beijos   

com sabor de nicotina...  
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5.8 ROSEIRA 

 

A trova apresenta-se com testemunho único, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 6v), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno durante 

ou anterior à 16-5-87. 

Conforme as fontes documentais essa trova foi escrita inicialmente como parte do poema 

Cantigas, publicado no livro Canções do meu caminho, 1ª edição, 1948, p. 62. Também foi 

reescrita como parte do poema Outras Cantigas, localizado nos datiloscritos de Canções do 

meu caminho 2ª edição. Sendo reescrita como trova independente em 1987 no caderno Meu 

Caderno de Trovas. 

 

Descrição física do testemunho 

 

RS 

 

Manuscrito em tinta azul. A trova Roseira é a primeira trova da sequência de trovas 

escritas na f. 6v46. Localizada da L. 1 a 5. À L. 1 o título centralizado e escrito em maiúscula, 

sublinhado com traços espaçados. Da linha 2 a 5 os versos recuados à margem esquerda. Os 

três primeiros versos se iniciam em maiúscula. Ao lado esquerdo do V. 1 consta a numeração 

24 escrita em tinta vermelha, com emenda sobreposta no primeiro dígito.  

  

                                                           
46 Ver seção 3.1.1.5 Folha seis reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

RS 

 

ROSEIRA RS ROSEIRA 

Roseira do meu quintal!  

Estás morrendo aos pouquinhos...  

Vão-se as rosas, vão-se as folhas,  

e vão ficando... os espinhos...  

  



126 

 

 

5.9 ÓDIO 

 

A trova Ódio dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 6v), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno durante 

ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

OD 

 

Ódio é a segunda trova da sequência de trovas escritas na f. 6v47. Localizada a partir da 

L. 7 até a L. 12. O título e os versos estão escritos em tinta azul, recuado à margem esquerda. 

O título está escrito em maiúscula. Os dois primeiros versos se iniciam em maiúscula. Ao lado 

esquerdo do V. 1 consta a numeração 25, escrita em tinta vermelha. 

  

                                                           
47 Ver seção 3.1.1.5 Folha seis reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

OD 

 

ÓDIO 

Não creio muito em teu ódio... 

Depois de tanto me amar, 

não creio que tenhas gosto 

em poder me judiar 
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5.10 VIDA ETERNA 

 

A trova Vida eterna dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu 

Caderno de Trovas – CMCT (f. 6v), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no 

caderno durante ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

VE 

 

Vida eterna é a terceira trova da sequência de trovas escritas na f. 6v48. Localizada a partir 

da L. 13 até a L. 17. O título e os veros estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta 

azul. O título está escrito em maiúscula. Apenas o primeiro verso se inicia em maiúscula. Ao 

lado esquerdo do V. 1 consta a numeração 26, escrita em tinta vermelha, com uma emenda 

sobreposta no primeiro dígito: {2}/2\6, feita em tinta azul. Nesse mesmo verso, o verbo haver, 

flexionado na 3ª pessoa do singular, do tempo presente do modo indicativo, não está acentuado 

graficamente. 

  

                                                           
48 Ver seção 3.1.1.5 Folha seis reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

VE 

 

VIDA ETERNA  

Se há mesmo vida eterna VE ha 

se vida eterna é verdade,  

nosso amor que aqui morreu  

viverá na eternidade!  
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5.11 INIMIGA 

 

A trova Inimiga dispõe de dois testemunhos manuscritos no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT: um localizado na f. 5v e outro localizado na f. 6v, sem data, conjectura-se que 

essa trova foi escrita no caderno durante ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

IM1 

 

O primeiro testemunho da trova Inimiga, localizado na f. 5v49 recebe o título Diferente. 

É a primeira trova da sequência de trovas escritas na f. 5v. Localizada a partir da L. 10 até a L. 

14. Manuscrito em tinta azul. À L. 10 o título, centralizado e escrito em maiúscula. Da L. 11 a 

14 os versos, recuados à margem esquerda e iniciados em maiúscula. Na entrelinha da L. 11, 

acima do V.1, recuada à margem esquerda, consta a numeração 18, escrita em tinta vermelha. 

Na margem direita, próxima aos V. 1, 2 e 3, há a anotação V82, escrita em tinta preta. 

 

IM2 

 

Inimiga é a quarta trova da sequência de trovas escritas na f. 6v50. Localizada a partir da 

L. 18 até a L. 22. O título e os veros estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. 

À L, 18 o título escrito em maiúscula e ao seu lado direito a anotação Ver 18, escrita em tinta 

vermelha. Da L. 19 a 22 os versos, recuados à margem esquerda e iniciados em maiúscula. Ao 

lado esquerdo do V. 1 consta a numeração 27, escrita em tinta vermelha. 

 

Análise das variantes 

 

O texto não apresenta muitas variantes, observa-se apenas modificações na pontuação de 

alguns versos e a mudança no título, que passa de Diferente, no IM1, para Inimiga, no IM2. No 

V. 1, no testemunho IM1, após a palavra Agora consta o sinal de reticências, que foi suprimido 

no IM2. No V. 3, substitui-se o sinal de reticências, ao final do verso no IM1, por uma vírgula, 

no IM2. No V. 4, no IM2, acrescenta-se o sinal de exclamação anterior ao sinal de reticências. 

                                                           
49 Ver seção 3.1.1.4 Folha cinco reto e verso com a descrição completa da folha. 
50 Ver seção 3.1.1.5 Folha seis reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Além das variantes textuais, observa-se que a anotação Ver 18, localizada no IM2, faz 

remissão à trova Diferente, que recebe tal numeração. 

 

Seleção do texto de base 

 

O texto de base apresentado corresponde ao último texto avalizado pelo autor, nesse caso 

compreende-se que o testemunho IM2 apresenta características de um texto definitivo, não 

apresenta marcas de rasuras e emendas e, de acordo com a ordem dada pelo próprio escritor, a 

partir da numeração das folhas e das trovas, IM2 encontra-se em posição posterior ao IM1.  
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Texto crítico com o aparato 

 

IM2 

 

INIMIGA IM1 DIFERENTE 

Agora tudo mudado...  

Tão diferente! Você  

Se revelando inimiga, IM1 inimiga... 

Sem que eu saiba por que!... IM1 por que... 
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5.12 ÚLTIMA CARTA 

 

A trova Última carta dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu 

Caderno de Trovas – CMCT (f. 7r), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno 

durante ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

UC 

 

Última carta é primeira trova da sequência de trovas escritas na f. 7r51. Localizada a partir 

da L. 11 até a L. 15. O título e os versos estão escritos em tinta azul. O título encontra-se 

centralizado, escrito em maiúscula e sublinhado com traços interrompido, feitos em tinta azul. 

No título e no V. 1 a palavra última, não está acentuada graficamente. Na margem direita, 

próximo ao título, consta a numeração 30 escrita em tinta vermelha.  

  

                                                           
51 Ver seção 3.1.1.6 Folha sete reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

UC 

 

ÚLTIMA CARTA UC Ultima 

Última carta de adeus, UC Ultima 

nesta semana lhe fiz...  

Fiquei sem ela... e sem ela  

não consigo ser feliz!  
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5.13 AGORA TUDO ACABADO 

 

A tradição da trova Agora tudo acabado é constituída de três testemunhos manuscritos 

autógrafos: dois testemunhos localizados nos Manuscritos Avulsos – MA 

(EH1.823.CL.05.007), ambos datados de 29-4-87 e outro no caderno Meu Caderno de Trovas 

– CMCT (f. 7r), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno durante ou anterior 

à 16-5-87. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

 ATAM1 

 

 Manuscrito em tinta preta, com 30 linhas. O título está localizado na margem superior, 

escrito em letra cursiva, sublinhado com pequenos traços interrompidos. Papel pautado, 

amarelado devido a ação do tempo, medindo 322mm × 219mm. A folha acha-se perfurada com 

dois furos à margem esquerda. Marca de dobra horizontal na altura da L. 14. Nessa folha 

reúnem-se sete trovas numeradas, respectivamente: 85, 82, 80, 57, 53, 51 e 54, sob o título De 

“Meu caderno de trovas”. Da L. 2 a 26 os versos alinhados à margem esquerda. À L. 27 a 

rubrica do escritor. À L. 28 a data 29-4-87. À L. 29 a anotação Do livro a sair:. À L. 30 a 

anotação “Meu Caderno de trovas”. A quarta trova da sequência corresponde ao testemunho 

da trova Agora tudo acabado, localizada da L. 14 a 17. Emenda no título: {Trovas de}[↑De]. 

 

ATAM2 

 

 Manuscrito em tinta preta, com 29 linhas. O título está localizado na margem superior, 

escrito em maiúscula, sublinhado com pequenos traços interrompidos. Papel pautado, 

amarelado devido a ação do tempo, medindo 322mm × 219mm. A folha acha-se perfurada com 

dois furos à margem esquerda. Marca de dobra horizontal na altura da L. 14. Nessa folha 

reúnem-se sete trovas numeradas, respectivamente: 85, 82, 80, 57, 53, 51 e 54, sob o título De 

Meu caderno de trovas. Da L. 2 a 29 os versos alinhados à margem esquerda. Na extremidade 

direita inferior consta a rubrica do escritor e a data 29-4-87. A quarta trova da sequência 

corresponde ao testemunho da trova Agora tudo acabado, localizada da L. 14 a 17. 

 

ATAM3 
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Manuscrito em tinta azul, localizado na f. 7r52 do Meu Caderno de Trovas. Quarta trova 

da sequência de trovas presentes na folha e está localizada a partir da L. 15 a 18. Sem título. Da 

L. 15 a 18 os versos, recuados à margem esquerda. O primeiro, o terceiro e o quarto verso se 

iniciam em maiúscula. Na entrelinha superior da L. 15 consta a numeração 31, escrita em tinta 

vermelha. 

 

Análise das variantes 

 

As variantes do texto referem-se à pontuação e acentuação. No V. 1suprime-se o sinal de 

reticências nos testemunhos ATAM2 e ATAM3. Nos V. 3 e 4 acrescenta-se o sinal de 

reticências ao lado direito da palavra voz, nos testemunhos ATAM2 e ATAM3. Observa-se, 

portanto, no se refere às mudanças na pontuação, o testemunho ATAM1 apresenta maiores 

diferenças em relação aos testemunhos ATAM2 e ATAM3. 

Com respeito à acentuação, no V.2 a palavra rancor encontra-se acentuada graficamente 

nos testemunhos ATAM1 e ATAM3. No V. 4, do testemunho ATAM2, a palavra amor possui 

acento circunflexo. 

Os testemunhos ATAM1 e ATAM2 apresentam título e organização semelhantes, em 

ambos, os títulos fazem remissão ao Meu Caderno de Trovas. Em ATAM1 verifica-se algumas 

emendas e marcas de rasuras. Embora ATAM1 e ATAM2 possuam a mesma data, devido às 

emendas feitas em ATAM1, infere-se que o  testemunho ATAM2 foi escrito posterior ao 

ATAM1. 

 

Seleção do texto de base 

  

Toma-se como texto de base o testemunho ATAM3. Embora os demais testemunhos 

também apresentem data de 1987, verificou-se no Meu Caderno de que as datas presentes 

apontam para a escrita das trovas entre os meses de maio e setembro. Além do mais o título dos 

grupos de trovas dos testemunhos ATAM1 e ATAM2 fazem remissão ao Meu Caderno de 

Trovas, demonstrando a intenção do escritor em incorporar tais trovas no caderno em questão. 

Portanto, opta-se por eleger como texto de base o testemunho ATAM3 localizado no Meu 

Caderno de Trovas.  

                                                           
52 Ver seção 3.1.1.6 Folha sete reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

ATAM3 

 

AGORA TUDO ACABADO53 ATAM1 {Trovas de} [↑De] “Meu caderno {†} de trovas”  

ATAM2 DE  MEU CADERNO DE TROVAS ATAM3 (s. t.)  

Agora tudo acabado ATAM1 acabado... 

só me resta teu rancor... ATAM1 ATAM3 rancôr 

Era uma vez... o passado...  ATAM1 vez (s.r.) 

Era uma vez... nosso amor... ATAM1 vez (s.r.) ATAM2 amôr 

  

                                                           
53 Os títulos dos testemunhos ATAM1 e ATAM2 referem-se aos nomes dos conjuntos de trovas em que 

tais testemunhos estão localizados. 
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5.14 INFÂNCIA 

 

A trova Infância dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT, (f. 7v), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno durante 

ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

IF 

 

Infância é primeira trova da sequência de trovas escritas na f. 7v54. Localizada a partir da 

L. 1 até a L. 6.O título e os versos estão escritos em tinta azul, recuados à margem esquerda. O 

título está escrito em maiúscula e sublinhado com traços interrompidos, feitos em tinta azul. O 

primeiro verso da trova se inicia em maiúscula. No título e no V. 1 a palavra infância, não está 

acentuada graficamente. Ao lado esquerdo desse mesmo verso consta a numeração 28, escrita 

em tinta vermelha. 

  

                                                           
54 Ver seção 3.1.1.6 Folha sete reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

IF 

 

INFÂNCIA IF Infancia 

Infância! Tudo é bonito! IF Infancia 

Tudo é beleza sem par!  

mas... basta que passe o vinte,  

começa tudo a acabar  
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5.15 CÉU 

 

A tradição da trova Céu é constituída de três testemunhos: dois manuscritos autógrafos 

localizados, respectivamente, no caderno Canções do meu caminho 3ª edição – CCMC3 (f. 20r) 

e no caderno Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 7v), sem data, conjectura-se que essa trova 

foi escrita no caderno durante ou anterior à 16-5-87, e um datiloscritos, localizado nos 

Datiloscritos Avulsos – DA (EC1.43.CV1.22.004 ).  

Conforme as fontes documentais essa trova foi escrita inicialmente como parte do poema 

Cantigas, localizado nos datiloscritos de Canções do meu caminho 2ª edição e publicados 

posteriormente no livro Canções do meu caminho, 2ª edição, 1983?, p. 47. Também foi reescrita 

como parte do poema Redondilhas, localizado nos manuscritos avulsos, sem datação. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

 CD 

 

Datiloscrito em fita preta, com 22 linhas. À L.1 o título em caixa alta, sublinhado com 

pequenos traços interrompidos, letras espaçadas: T R O V A S.... Papel amarelado pelo tempo, 

medindo 316mmx215mm. Marca de dobra horizontal entre as L. 13 e 14. Nessa folha reúnem-

se cinco trovas sem título. Da L. 2 a 21 os versos alinhados à margem esquerda. À L. 22 o nome 

Eulálio Motta datilografado, recuado à margem direita. A quarta trova da sequência 

corresponde ao testemunho da trova Céu, localizada da L. 14 a 16. 

 

CM1 

 

Manuscrito em tinta azul, a mancha escrita ocupa 17 linhas das 22 que compõem o papel. 

O título Trovas... na L. 1 escrito em maiúscula. No ângulo superior direito consta a numeração 

34 escrita em tinta vermelha. Da linha 2 a 17 os versos. A segunda trova da sequência 

corresponde ao testemunho da trova Céu, localizada da L. 6 a 9. 

 

CM2 
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Manuscrito em tinta azul, localizado na f. 7v55 do Meu Caderno de Trovas. Segunda trova 

da sequência de trovas presentes na folha e está localizada a partir da L. 6 a 10. À L. 6 o título 

Ceu, recuado à margem esquerda, escrito em maiúscula e não possui acentuação gráfica. Da L. 

7 a 10 os versos, recuados à margem esquerda. O primeiro, o segundo e o terceiro verso se 

iniciam em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 6 consta a numeração 33 escrita 

em tinta vermelha. 

 

Análise das variantes 

 

O texto não apresenta muitas variantes, verificam-se apenas pequenas modificações na 

acentuação e na pontuação. A palavra alguém não está acentuada nos testemunhos CM! e CM2. 

A palavra Céu não está acentuada no título do testemunho CM2. No V. 4 observa-se uma 

mudança na pontuação, substitui-se o sinal de reticências presente nos testemunhos CD e CM1, 

pelo sinal de exclamação em CM2.  

Nota-se, portanto, que as mudanças mais significativas na trova Céu dizem respeito à 

reescrita dos seus versos para estrofes de outros poemas que compõem a obra de Eulálio Motta. 

 

Seleção do texto de base 

  

Toma-se como texto de base o testemunho CM2, devido ao fato do mesmo possuir 

características de um texto definitivo e apresentar título individualizado.  

  

                                                           
55 Ver seção 3.1.1.6 Folha sete reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

CM2 

 

CÉU  CD CM1 (s.t.) CM2 CEU  

Diz-me alguém que o céu é longe... CM1 CM2 alguem  

Não acho que esteja certo...  

Quando vejo tua casa   

percebo que o céu é perto! CD CM1 Percebo perto... 

  



143 

 

 

5.16 ESQUECI 

 

A trova Esqueci dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 7v), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno durante 

ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

EQI 

 

Esqueci é quarta trova da sequência de trovas escritas na f. 7v56. Localizada a partir da L. 

17até a L. 21. O título e os versos estão escritos em tinta azul. O título encontra-se centralizado 

e escrito em maiúscula. O primeiro, segundo e terceiro verso se iniciam em maiúscula. Ao lado 

esquerdo do V.1 consta a numeração 35, escrita em tinta vermelha.  No V. 4 há uma emenda: 

{conseg}.  

  

                                                           
56 Ver seção 3.1.1.6 Folha sete reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

EQI 

 

ESQUECI  

Tentei muito te esquecer...  

Tentei e não consegui...  

Com a chegada de teu ódio  

bem depressa te esqueci! EQI bem depressa {conseg} te esqueci! 
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5.17 VALE A PENA 

 

A trova Vale a pena dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu 

Caderno de Trovas – CMCT (f. 8r), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno 

durante ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

VP 

 

Vale a pena é a primeira trova da sequência de trovas escritas na f. 8r57. Localizada a 

partir da L. 1 até a L. 5. O título está localizado na margem superior, centralizado, escrito em 

maiúscula e em tinta vermelha. Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta 

azul. O primeiro e o terceiro verso se iniciam em maiúscula. Na entrelinha superior, ao lado 

esquerdo do primeiro verso, consta a numeração 36, escrita em tinta azul, com uma emenda 

sobreposta no segundo dígito, feita em tinta azul: 3{5}/6\. 

  

                                                           
57 Ver seção 3.1.1.7 Folha oito reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

VP 

 

VALE A PENA 

Aconselham-me esquecer... 

mas é doce recordar... 

Quando foi gostoso o amor, 

vale a pena se lembrar... 
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5.18 VAZIO 

 

A trova Vazio dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 8v), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno durante 

ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

VZ 

 

Vazio é a segunda trova da sequência de trovas escritas na f. 8r58. Localizada a partir da 

L. 6 até a L. 10 título está centralizado, escrito em maiúscula e em tinta vermelha. O versos 

estão recuados à margem esquerda, escritos em tinta azul e se iniciam em maiúscula. No V. 1 

possui há emenda sobreposta na palavra vazio, na qual emenda-se s por z, em tinta azul: 

va{s}/z\io. Ao lado esquerdo desse mesmo verso consta a numeração 37, escrita em tinta 

vermelha. No V. 4, a palavra dor está acentuada graficamente. 

  

                                                           
58 Ver seção 3.1.1.7 Folha oito reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

VZ 

 

VAZIO  

Sem ela... tenho vazio VZ va{s}/z\io 

A minha vida em graça...  

Tudo passa neste mundo...  

Só a minha dor não passa... VZ dôr 
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5.19 SIMBOLIZANDO 

 

A trova Simbolizando dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu 

Caderno de Trovas – CMCT (f. 8v), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no 

caderno durante ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

SB 

 

Simbolizando é primeira trova da sequência de trovas escritas na f. 8v59. Localizada a 

partir da L. 1 até a L. 5. À L. 1 o título recuado à margem esquerda, escrito na margem superior, 

em maiúscula e em tinta vermelha, ao seu lado esquerdo consta a numeração 40. Das L. 2 a 5 

acham-se os versos, escritos em tinta azul. O primeiro e terceiro verso se iniciam em maiúscula. 

A palavra simbolizando, tanto no título quanto no V. 1, está grafada com a letra s em lugar de 

z. 

  

                                                           
59 Ver seção 3.1.1.7 Folha oito reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

SB 

 

SIMBOLIZANDO SB SIMBOLISANDO  

Só Monte Alegre ficou  

simbolizando a saudade... SB simbosindo 

A rua onde ele passava  

me dando felicidade!  
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5.20 29 DE ABRIL 

 

A trova 29 de Abril dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 8v), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno durante 

ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

VNA 

 

29 de Abril é a segunda trova da sequência de trovas escritas na f. 8v60. Localizada a partir 

da L. 6 até a L. 10. O título está localizado na entrelinha superior da L. 6, recuado à esquerda e 

escrito em tinta vermelha, nessa mesma linha, consta a numeração 41, localizada na margem 

esquerda e também escrita em tinta vermelha. Os versos estão recuados à margem esquerda e 

escritos em tinta azul. Apenas o primeiro verso se inicia em maiúscula. No V. 3 há uma emenda 

sobreposta na primeira letra da palavra embora:{†}/e\.  

  

                                                           
60 Ver seção 3.1.1.7 Folha oito reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

VNA 

 

29 DE ABRIL  

Minha caneta está muda...  

nunca mais eu escrevi...  

Foi-se embora a inspiração VNA {†}/e\ 

desde quando te perdi!  
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5.21 QUE FALTA ENORME, MEDONHA 

 

A trova Que falta enorme, medonha dispõe de um único testemunho, manuscrito no 

caderno Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 8v), sem data, conjectura-se que essa trova foi 

escrita no caderno durante ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

QFEM 

 

Manuscrito em tinta azul. Que falta enorme, medonha é a terceira trova da sequência de 

trovas escritas na f. 8v61. Localizada a partir da L. 12 até a L. 15. Sem título. Os versos estão 

recuados à margem esquerda. O primeiro e o terceiro verso se iniciam em maiúscula. Na 

margem esquerda, na altura da L. 12, consta a numeração 42, escrita em tinta vermelha. 

 

  

                                                           
61 Ver seção 3.1.1.7 Folha oito reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

QFEM 

 

QUE FALTA ENORME, MEDONHA 

Que falta enorme, medonha, 

que a mocidade nos faz! 

Tudo que era pra frente 

vai ficando para traz! 
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5.22 RECEIO, RECEIO MUITO 

 

A trova Receio, receio muito dispõe de um único testemunho, manuscrito em Meu 

Caderno de Trovas – CMCT (f. 9r), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno 

durante o ano ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

RRM 

 

Manuscrito em tinta azul. Receio, receio muito é a primeira trova da sequência de trovas 

escritas na f. 9r62. Localizada a partir da L. 1 até a L. 4. Sem título. Os versos estão recuados à 

margem esquerda e acham-se cancelados, por meio de dois riscos diagonais, no sentido 

crescente da esquerda para a direita, feitos em tina vermelha. Apenas o primeiro verso se inicia 

em maiúscula. No V. 2 a palavra fácil não está acentuada graficamente.  

  

                                                           
62 Ver seção 3.1.1.8 Folha nove reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

RRM 

 

RECEIO, RECEIO MUITO  

Receio, receio muito, RRM {Receio, receio muito} 

é fácil que se me creia, RRM {é facil  que se me creia} 

que aquela menina linda RRM {que aquela menina linda} 

seja hoje uma velha feia... RRM {seja hoje uma velha feia} 
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5.23 EXPERIÊNCIA 

 

A tradição da trova Experiência constitui-se de seis testemunhos: dois testemunhos 

localizados nos Datiloscritos Avulsos – DA (EC1.33.CV1.21.005) e (EC1.32.CV1.21.004) sem 

data; dois manuscritos localizados nos Manuscritos Avulsos – MA (EH1.830.CL.06.004) e 

(EH1.813.CL.04.007), datados, respectivamente, 14-2-86 e 25-2-987; e dois manuscritos 

localizados nos cadernos inéditos, um em Canções de meu caminho 3ª ed.. – CCMC3 (f. 12v), 

sem data, e outro em Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 9r), sem data, conjectura-se que essa 

trova foi escrita no caderno durante ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

ED1 

 

Datiloscrito em fita preta, com 41 linhas. A folha mede 315mm × 215mm. O título Doze 

trovas para ela... acha-se centralizado, em caixa alta e sublinhado. Os versos estão alinhados à 

margem esquerda. O conjunto apresenta doze trovas. A quinta e sexta trova do conjunto 

apresentam emendas manuscritas feitas em tinta azul. A décima segunda trova do conjunto 

corresponde ao testemunho de Experiência, localizada das L. 40 a 43. À L. 44 o nome do 

escritor, recuado à margem direita. À L. 44 a anotação A sair em “Canções do meu Caminho 

3ºed”. 

 

ED2 

 

Datiloscrito em fita preta com acréscimo de duas trovas manuscritas em tinta azul. Possui 

43 linhas, com acréscimo de dez linhas recuadas à margem direita. Papel A4, em bom estado 

de conservação, medindo 315mm × 215mm. Com duas marcas de dobra horizontal na altura 

das L. 19 e 31. Nessa folha reúnem-se doze trovas sob o título Uma dúzia de trovas para ela.... 

Nas L. 1 e 2 o título, datilografado em caixa alta e sublinhado. Das L. 3 à 43 os versos, referentes 

às dez trovas datilografadas, recuados à margem esquerda. Ao lado esquerdo, na altura das L. 

5 a 23 consta o acréscimo do texto manuscrito. Próxima à L. 5, recuada à margem direita, a 

anotação mais duas:.  Próximos às L. 6 a 22 os versos manuscritos, recuados à margem direita. 

À L. 23 a rubrica do autor. segunda trova manuscrita corresponde ao testemunho da trova 

Experiência. 
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EM1 

 

Manuscrito em tinta azul, com 24 linhas, que ocupam as 31 pautas da folha. O título está 

localizado na margem superior, com letra inicial em maiúscula e sublinhado. Papel pautado, 

amarelado devido a ação do tempo, medindo 249mm × 194mm. Marca de dobra horizontal na 

altura da L. 15. Da L. 2 à L. 21 os versos alinhados à margem esquerda. À L. 22 consta a rubrica 

do autor. À L. 23 a data 14-2-86. À L. 24 a anotação Vire. Das cinco trovas que integram o 

conjunto Trovas..., a quarta refere-se ao testemunho da trova Experiência, localizada da L. 14 

a 17. 

 

EM2 

 

Manuscrito em tinta azul, possui 26 linhas, que ocupam todas as 22 pautas do papel e suas 

margens superior e inferior. Papel pautado, em bom estado de conservação, medindo 249mm × 

190mm. À L. 1 o título Trovas Antológicas (1), escrito em maiúscula, recuado à margem direita, 

sublinhado com traços interrompidos. Nesse conjunto reúnem-se cinco trovas, das quais a 

quarta refere-se ao testemunho de Experiência, localizada das L. 14 a 17. À L. 22 a rubrica do 

autor. À L. 23 a data 25-2-987.  

 

EM3 

 

Manuscrito em tinta preta, com 18 linhas e ocupa todas as 22 pautas da folha do caderno 

Canções do meu caminho 3ª ed. À L. 1 o título escrito em tinta vermelha, em maiúscula e 

sublinhado com traços interrompidos. Da linha 2 a 17 os versos, recuados à margem esquerda. 

Da L. 14 a 17 os versos correspondentes à variante da trova Experiência. 

 

EM4 

 

A trova Experiência é a primeira trova da sequência de trovas escritas na f. 9v63. 

Localizada a partir da L. 1 até a L. 5. À L. 1 o título, centralizado, escrito em maiúscula e em 

tinta vermelha. Da L. 2 a 5 constam os versos, recuados à margem esquerda, escritos em tinta 

                                                           
63 Ver seção 3.1.1.8 Folha nove reto e verso com a descrição completa da folha. 
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azul. O V. 1, o V. 2 e o V. 3 se iniciam em maiúscula. À L. 1, ao lado esquerdo do título, a 

numeração 48, escrita em tinta vermelha.  

 

Análise das variantes 

 

As variantes autorais presentes no texto referem-se à pontuação, à acentuação e ao léxico. 

No V. 1, apenas no testemunho ED1 a palavra experiência está acentuada.  

Com respeito à pontuação, no V. 1, tem-se o sinal de dois pontos em EM1.  Nos 

testemunhos ED1, ED2, EM2 e EM3 consta o sinal de reticências e no testemunho EM4 o autor 

substitui as reticências por uma vírgula. No V. 2, nos testemunhos ED2 e EM1 consta o sinal 

de dois pontos e nos demais testemunhos consta o sinal de reticências. 

Nos V. 3 e 4 não há modificações na pontuação. Verificam-se nesses versos mudanças 

lexicais. Nos testemunhos ED1, ED2, EM1 e EM2 constam o verbo lembrar, seguido da 

preposição de. Nos testemunhos EM3 e EM4 o escritor substitui o verbo lembrar pelo verbo 

pensar e, consequentemente, modifica a preposição para em. A mudança lexical não altera o 

sentido dos versos. 

No processo de escrita e reescrita da trova Experiência e seu deslocamento nos 

testemunhos, nota-se que dentre os seis testemunhos, apenas em EM4 a trova é apresentada 

como poema autônomo.  

 

Seleção do texto de base 

 

Toma-se como texto de base o testemunho EM4. Embora não apresente data, conjectura-

se que as trovas do Meu Caderno de trovas foram escritas entre os meses de maio e setembro 

de 1987. Além do mais, EM4 é o único testemunho que se apresenta como trova autônoma. 
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Texto crítico com o aparato 

 

EM4 

 

EXPERIÊNCIA64 ED1 DOZE TROVAS PARA ELA... ED2 UMA DÚZIA DE TROVAS PARA 

ELA.... EM1 TROVAS... EM2 TROVAS ANTOLOGICAS(1) EM3 TROVAS 

ANTOLOGICAS(1) EM4 EXPERIENCIA  

A experiência está feita, ED2 EM1 EM2 EM3 EM4  experiencia  ED2 esta ED1 ED2 EM2 EM3  feita...  

EM1 feita: 

podemos viver assim... ED1 EM2 EM3 Podemos ED2 EM1 assim: 

Eu sem pensar em Você...  ED1 ED2 EM1 EM2 lembrar de você... 

Você sem pensar em mim... ED1 ED2 EM1 EM2 lembrar de 

  

  

 

                                                           
64 Os títulos dos testemunhos ED1 ED2 EM1 EM2 e EM3 referem-se aos nomes dos conjuntos de trovas em que os 

testemunhos estão localizados. 
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5.24 RECUSAR 

 

A trova Recusar dispõe um único testemunho manuscrito, localizado no caderno Meu 

Caderno de Trovas – CMCT (f. 9v), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no 

caderno durante ou anterior à 16-5-87.  

Conforme as fontes documentais essa trova foi escrita inicialmente como parte do poema 

Trovas Antológicas, publicado nos panfletos, datado de 24-6-86. 

 

Descrição física do testemunho 

 

RC 

 

A trova Recusar é a segunda trova da sequência de trovas escritas na f. 9v65. Localizada 

a partir da L. 6 até a L. 10. À L. 6 o título, recuado à margem direita, escrito em maiúscula e 

em tinta vermelha. Da L. 7 a 10 constam os versos, recuados à margem esquerda, escritos em 

tinta azul. O V. 1 e o V. 2 se iniciam em maiúscula. À L. 6, ao lado esquerdo do título, há as 

numerações 49, escrita em tinta vermelha.  

  

                                                           
65 Ver seção 3.1.1.8 Folha nove reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

RC 

 

RECUSAR 

Ela me queria tanto! 

Nunca pude imaginar 

que algum dia, no futuro, 

chegasse a me recusar... 
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5.25 NAMORANDO 

 

A tradição da trova Namorando é constituída de três testemunhos manuscritos: dois 

manuscritos autógrafos localizados nos Datiloscritos Avulsos – DA (EH1.813.CL.04.007), sem 

data, e (EH1.830.CL.06.004), datado de 14-2-86, e um manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 9v), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno durante 

ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

NM1 

 

 Manuscrito em tinta azul, com 6 linhas. A folha apresenta algumas manchas amareladas 

na margem direita. O papel mede 24,9mm × 19mm. Sem título. Os versos estão recuados à 

margem esquerda. O primeiro e o terceiro verso se iniciam em maiúscula. Nos V. 2 e 3 há 

marcas de rasuras e emendas por sobreposição. No V. 2 emenda-se t por s, no pronome 

possesivo seu. No V. 3 o autor risca as duas últimas letras do verbo ter conjugado na segunda 

pessoa do singular: ter{es}. Às L. 5 e 6 verifica-se a reescrita de algumas partes da trova, 

indicando a correção dos versos. 

 

NM2 

  

Manuscrito em tinta azul, com 24 linhas, que ocupam as 31 pautas da folha. O título está 

localizado na margem superior, com letra inicial em maiúscula e sublinhado. Papel pautado, 

amarelado devido a ação do tempo, medindo 249mm × 194mm. Marca de dobra horizontal na 

altura da L. 15. Da L. 2 a. 21 os versos alinhados à margem esquerda. À L. 22 consta a rubrica 

do autor. À L. 23 a data 14-2-86. À L. 24 a anotação Vire. Das cinco trovas que integram o 

conjunto Trovas..., a terceira refere-se ao testemunho da trova Namorando, localizada da L. 10 

a L. 14. 

 

NM3 
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Manuscrito localizado na f. 9v66 do Meu Caderno de Trovas. Terceira trova da sequência 

de trovas presentes na folha, localizada a partir da L. 12 a 16. À L. 12 o título, recuado à margem 

esquerda, escrito em tinta vermelha e em maiúscula. Da L. 13 a 16 os versos, recuados à margem 

esquerda, escritos em tinta azul e iniciados em iniciam em maiúscula. Na margem esquerda, na 

altura da L. 13, consta a numeração 50, escrita em tinta vermelha, com emenda sobreposta no 

primeiro dígito: emenda-se 8 por 5. Na margem direita, também na altura da L. 13, consta a 

marca de verificação V, escrita em tinta preta. No V. 4 consta uma rasura.  

 

Análise das variantes 

 

As variantes do texto referem-se às mudanças lexicais que ocorrem entre o testemunho 

NM1 e o testemunho NM3. No V. 2 o pronome possesivo teu é modificado por seu no 

testemunho NM1, mas o na L. 5 o escritor reescreve parte do verso corrigindo-o para teu. Em 

NM2 e NM3 mantêm-se o pronome teu. No V. 3, em NM1, o autor risca a desinência verbal 

ter{es}, em função da modificação do pronome do V. 2, mas, na L. 6 esse verso é reescrito e o 

poeta opta pelo verbo conjugado em segunda pessoa do singular, tal modificação é mantida nos 

testemunhos NM2 e NM3. Ainda nesse verso, há a substituição do adjetivo linda, em NM1, por 

bela em NM2 e NM3. No V. 4 tem se a expressão garota do meu passado, em NM1, que é 

substituída por que conheci no passado nos testemunhos NM2 e NM3. 

 

Seleção do texto de base 

    

Toma-se como texto de base o testemunho NM3, pois de acordo com as datas presentes 

no Meu Caderno de Trovas, infere-se que esse testemunho tenha sido escrito em 1987, data 

posterior ao testemunho NM2, que está datado de 1986. O testemunho NM1 não apresenta 

nenhuma informação referente à data. 

  

                                                           
66 Ver seção 3.1.1.8 Folha nove reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

NM3 

 

NAMORANDO67 NM1 (s.t.) NM2 Trovas... 

Eu me orgulho de ter sido,  

um dia, teu namorado... NM1 {t}/S\eu[↑{teu}] 

por teres sido a mais bela  NM1 ter{es} NM2 linda 

que conheci no passado NM3 {do}/no\ NM2 garota do meu passado 

 NM1 teu namorado 

 NM1 por teres sido a mais bela 

  

                                                           
67 O título do testemunho NM2 refere-se ao nome do conjunto de trovas em que o testemunho está localizado. 
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5. 26 ESQUECER... 

 

 A trova Esquecer... dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu 

Caderno de Trovas – CMCT (f. 10r), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no 

caderno durante ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

EQR 

 

Esquecer... é a primeira trova da sequência de trovas escritas na f. 10r68. Localizada a 

partir da L. 1 até a L. 4. O título está localizado na margem superior, centralizado, escrito em 

maiúscula e em tinta vermelha. Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta 

azul. O primeiro, segundo e quarto verso se iniciam em maiúscula. Ao lado esquerdo do V.1, 

consta a numeração 52, escrita em tinta vermelha, com uma emenda sobreposta no primeiro 

dígito, feita em tinta vermelha: emenda-se 8 por 5. Na margem direita, próxima ao segundo e 

terceiro verso, consta a anotação V 85, escrita em tinta preta. 

  

                                                           
68 Ver seção 3.1.1.9 Folha dez reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

EQR 

 

ESQUECER  

Tu te esqueceste de mim!  

Mas eu não posso esquecer  

aquele amor que me deste...  

Lembrarei até morrer!  
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5.27 FEL 

 

A trova Fel dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 10r), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno durante 

ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

F 

 

Fel é a última trova da sequência de trovas escritas na f. 10r69. Localizada a partir da L. 

16 até a L. 20. O título está recuado à margem esquerda, escrito em maiúscula e em tinta 

vermelha, próximo ao mesmo, na margem esquerda, consta a numeração 55, escrita em tinta 

vermelha, com uma emenda sobreposta no primeiro dígito: emenda-se 8 por 5. Os versos estão 

recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro, terceiro e quarto verso se 

iniciam em maiúscula. Na margem direita, próxima ao segundo e terceiro verso, consta a 

anotação V84, escrita em tinta preta. 

  

                                                           
69 Ver seção 3.1.1.9 Folha dez reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

F 

FEL 

Nunca pensei que tivesses 

um coração tão cruel! 

Doçura de minha vida 

Tornou-se taça de fel! 
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5. 28 DESTRUÍDA 

 

A tradição da trova Namorando é constituída de cinco testemunhos manuscritos: cinco 

manuscritos autógrafos localizados nos Manuscritos Avulsos – MA: um testemunho datado de 

29-4-87 (EH1.823.CL.05.007), outro também datado de 29-4-87 (EH1.823.CL.05.007), o 

terceiro sem data (EH1.802.CL.03.006), o quarto datado de maio de 987 (EH1.814.CL.04.008); 

e o quinto testemunho localizado no caderno Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 10v), sem 

data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno durante ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

DM1  

 

Manuscrito em tinta azul, com 30 linhas. O título está localizado na margem superior, 

escrito em letra cursiva, sublinhado com pequenos traços interrompidos. Papel pautado, 

amarelado devido a ação do tempo, medindo 322mm × 219mm. A folha acha-se perfurada com 

dois furos à margem esquerda. Marca de dobra horizontal na altura da L. 14. Nessa folha 

reúnem-se sete trovas numeradas, respectivamente: 85, 82, 80, 57, 53, 51 e 54, sob o título De 

“Meu caderno de trovas”. Da L. 2 a 26 os versos alinhados à margem esquerda. À L. 27 a 

rubrica do escritor. À L. 28 a data 29-4-87. À L. 29 a anotação Do livro a sair:. À L. 30 a 

anotação “Meu Caderno de trovas”. Emenda no título: {Trovas de}[↑De]. A terceira trova da 

sequência corresponde ao testemunho da trova Destruída, localizada da L. 10 a 14. 

 

DM2 

 

 Manuscrito em tinta preta, com 29 linhas. O título está localizado na margem superior, 

escrito em maiúscula, sublinhado com pequenos traços interrompidos. Papel pautado, 

amarelado devido a ação do tempo, medindo 322mm × 219mm. A folha acha-se perfurada com 

dois furos à margem esquerda. Marca de dobra horizontal na altura da L. 14. Nessa folha 

reúnem-se sete trovas numeradas, respectivamente: 85, 82, 80, 57, 53, 51 e 54, sob o título De 

Meu caderno de trovas. Da L. 2 a 29 os versos alinhados à margem esquerda. Na extremidade 

direita inferior consta a rubrica do escritor e a data 29-4-87. A terceira trova da sequência 

corresponde ao testemunho da trova Destruída, localizada da L. 10 a 14. 

 



171 

 

 

DM3 

 

Manuscrito em tinta preta, com 28 linhas. Papel pautado, amarelado devido a ação do 

tempo, medindo 322mm × 219mm. Na margem superior consta o título Opinião, centralizado 

e escrito em maiúscula. Das linhas 2 a 8 há um parágrafo sobre a opinião de leitores acerca da 

poesia de Eulálio Motta. À L. 9 o título Trovas, recuado à margem esquerda. Das L. 10 a 25 

constam quatro trovas sem título, sendo a quarta trova referente ao testemunho de Destruída. 

À L. 26 a rubrica do escritor, recuada à margem esquerda. À L. 27 a anotação De “Meu caderno 

de Trovas,. À L. 28 a anotação a sair. Na margem esquerda, próximo de cada trova, constam, 

respectivamente, as numerações 7, 8, 82 e 80, escritas em tinta vermelha. 

 

DM4  

 

Manuscrito em tinta preta, com 29 linhas. Papel pautado, amarelado devido a ação do 

tempo, medindo 322mm × 219mm. Na margem superior consta o título Opinião, centralizado 

e escrito em maiúscula. Das linhas 2 a 9 há um parágrafo sobre a opinião de leitores acerca da 

poesia de Eulálio Motta. Das L. 10 a 17 consta um testemunho do poema Jurema. Das L. 18 a 

25 constam duas trovas sem título, sendo a terceira trova referente ao testemunho de Destruída. 

À L. 26 a rubrica do escritor, recuada à margem esquerda. À L. 27 a data maio, 987. À L. 28 a 

anotação Do livro, a sair:. À L. 29 a anotação “Meu caderno de Trovas”. Na margem esquerda, 

próximo de cada estrofe do poema Jurema e de cada trova, constam, respectivamente, as 

numerações 7, 8, 8 e 81, escritas em tinta vermelha. 

 

DM5 

 

Destruída é a primeira trova da sequência de trovas escritas na f. 10v70. Localizada a 

partir da L. 1 até a L. 5. O título está localizado na margem superior, recuado à margem direita, 

escrito em maiúscula e em tinta vermelha. Ao lado esquerdo do título consta a numeração 56 

escrita duas vezes, com marcas de cancelamento em uma das campanhas de escrita. Os versos 

estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul e iniciados em maiúscula. Ao lado 

esquerdo do V. 1, consta a numeração 86, escrita em tinta azul. 

 

                                                           
70 Ver seção 3.1.1.9 Folha dez reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Análise das variantes 

 

A variantes autorais do texto referem-se à acentuação, pontuação e léxico. No V. 1, 

suprime-se a vírgula no testemunho DM2. No V. 2 a palavra destruída não apresenta acento 

gráfico nos testemunhos DM1, DM2, DM3 e DM5. Ainda nesse verso o sinal de reticências 

utilizado nos testemunhos DM1 e DM2 é substituído pela exclamação, em DM3 e DM4, 

entretanto, em DM5 o escritor retoma o sinal de reticências em lugar da exclamação. 

No V. 3 tem-se a expressão mais um sinal que se apaga, nos testemunhos DM1 e DM2, 

que apresenta modificações no tempo verbal do testemunho DM3: mais um sinal que se apagou. 

Nos testemunhos DM4 e DM5 além da mudança no tempo verbal, substitui-se a palavra sinal 

pela palavra luz: mais uma luz que se apagou. No V. 4 nota-se modificações na pontuação, o 

sinal de reticências presente em DM1 e DM2 é substituída pelo sinal de exclamação em DM3 

e DM4, em DM5, por sua vez, o escritor suprime o sinal de exclamação e finaliza a trova sem 

ponto algum. 

 

Seleção do texto de base 

    

Toma-se como texto de base o testemunho DM5, por se tratar do último texto avalizado 

pelo autor. 
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Texto crítico com o aparato 

 

DM5 

 

DESTRUÍDA71 DM1 {Trovas de} [↑De] “Meu caderno de trovas” DM2 DE MEU CADERNO DE TROVAS  

DM3 TROVAS DM4 (s.t.) DM5 DESTRUIDA  

A casa onde ela morava, DM2 morava (s.v.) 

Totalmente destruída... DM1 DM2 DM5 destruida... DM3 destruida! DM4 destruída! 

Mais uma luz se apagou DM1 mais DM1 DM2 um sinal que se apaga DM3 um sinal {que} se apagou 

DM4 uma luz {que}se apagou 

Na história de minha vida DM1 na DM1 DM5 historia DM1 DM2 vida... DM3 DM4 vida! 

 

 

 

  

                                                           
71 Os títulos dos testemunhos DM1, DM2 e DM3 referem-se aos nomes dos conjuntos de trovas em que tais 

testemunhos estão localizados. 
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5.29 MOTIVO 

 

A trova Motivo dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 10v), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno durante 

ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

MT 

 

Motivo é a segunda trova da sequência de trovas escritas na f. 10v72. Localizada a partir 

da L. 6 até a L. 9. O título está localizado na entrelinha superior da L. 6, recuado à margem 

direita, escrito em maiúscula e em tinta vermelha. Os versos estão recuados à margem esquerda 

e escritos em tinta azul. O primeiro e o terceiro verso se iniciam em maiúscula. Ao lado 

esquerdo do V. 1, consta a numeração 57, escrita em tinta vermelha, com uma emenda 

sobreposta no primeiro dígito: emenda-se 8 por 5. No V. 3 a palavra ódio não está graficamente 

acentuada. 

  

                                                           
72 Ver seção 3.1.1.9 Folha dez reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

MT 

MOTIVO  

Não consigo perceber MT Não consigo[↑motivo] perceber 

motivo pra teu rancor...  

Como consegues pôr ódio MT odio 

onde havia o nosso amor!?  

  



176 

 

 

5. 30 FATALISMO  

 

A tradição da trova Fatalismo é constituída de dois testemunhos: um manuscrito 

autógrafo, localizado no caderno Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 10v), sem data, 

conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno durante ou anterior à 16-5-87, e outro 

impresso, publicado no livro Canções de meu caminho 1ª. Ed –  LCMC2, em 1948, p. 23. 

De acordo com os as fontes documentais presentes no acervo, identificou-se, até o 

momento, que a trova Fatalismo teve sua publicação inicial na primeira edição do livro de 

poesias Canções do meu caminho, publicado em 1948. Esses versos foram reescritos 

posteriormente no poema Conjecturas, localizado nos datiloscritos de Canções do meu caminho 

2ª edição, s.d., que, por conjectura, infere-se que foi datilografado em algum período entre os 

anos de 1948 e 1982 e também no poema Destinos, localizado no caderno manuscrito inédito 

Luzes do Crepúsculo, o qual conjectura-se que foi escrito entre os anos de1950 e 1970. 

 O poema Conjecturas, por sua vez foi publicado em dois livros, um com sua participação, 

organizado pelo também trovador Aparício Fernandes, Anuário Poetas do Brasil, quarta edição, 

publicado em 1982 e outro de autoria do próprio escritor Eulálio Motta, Canções do meu 

caminho 2ª ed., o qual, a partir das fontes documentais, conjectura-se ter sido publicado em 

1983. 

Ainda compondo a gama de testemunhos estão a trova Fatalismo, localizada no caderno 

manuscrito inédito Meu Caderno de Trovas e o poema Conjecturas, localizado também num 

caderno manuscrito, intitulado Canções do meu caminho 3ª edição. De acordo com a datação 

presente em ambos os cadernos, observa-se que esses dois últimos testemunhos são 

contemporâneos entre si. 

 

Descrição física dos testemunhos 

  

FI 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 1948, 

p. 23. 

 

Trova Fatalismo, localizada na primeira edição do livro de poesias Canções do meu 

caminho, publicado em 1948, LCMC1 - p. 23. O livro encontra-se em bom estado de 

conservação, apresentando poucas manchas de desgaste provocadas pela ação do tempo. O 
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texto está impresso em preto. Na página consta apenas a trova Fatalismo, compostade quatro 

versos recuados à margem esquerda e iniciados em letra maiúscula. O título também está 

recuado à margem esquerda e em maiúscula. 

No verso quatro observa-se que o verbo nascer, conjugado na primeira pessoa do singular 

do tempo pretérito perfeito do modo indicativo – nasci – está acentuado: nascí. 

  

FM 

 

Manuscrito localizado na f. 10v73 do Meu Caderno de Trovas. Terceira trova da sequência 

de trovas presentes na folha e está localizada da L. 10 a 14. À L. 10 o título, recuado à margem 

esquerda, escrito em tinta vermelha e em maiúscula, ao seu lado direito consta a numeração 58, 

também escrita em tinta vermelha, o numeral 5 foi está escrito sobreposto à última letra do 

título. Da L. 11 a 14 os versos, recuados à margem esquerda escritos em tinta azul com o 

primeiro verso iniciado em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 11, consta a 

numeração 58, escrita em tinta vermelha, com emenda sobreposta no primeiro dígito, emenda-

se 8 por 5. No V. 1 a palavra Não, que inicia o verso está cancelada por meio de dois riscos 

horizontais feitos em tinta azul. 

 

Análise das variantes 

  

Os testemunhos não apresentam muitas variantes substanciais, pois o que se observa são 

modificações apenas na pontuação na acentuação. No título verifica-se a supressão do sinal de 

reticências presente em FI. No V. 3 substitui-se o sinal de reticências localizado ao final do 

verso, no testemunho FI, pela vírgula em FM. quanto à acentuação, observa-se que no V. 4 do 

testemunho FI o verbo nascer, conjugado na primeira pessoa do singular, no tempo presente do 

modo indicativo, está acentuado graficamente.  

Mesmo não apresentando muitas variantes, cabe ressaltar que, as modificações mais 

significativas dizem respeito à reescrita dos versos em textos de gêneros distintos, localizados 

em suportes específicos e que correspondem a projetos de escrita específicos. 

  

Seleção do texto de base 

  

                                                           
73 Ver seção 3.1.1.9 Folha dez reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Foram considerados para o estabelecimento do texto crítico apenas os testemunhos FI e 

FM, por serem os testemunhos que apresentam as características de uma trova. Dentre os dois 

testemunhos, utiliza-se o testemunho FM como texto de base, por se tratar do último texto 

avalizado pelo autor. 
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Texto crítico com o aparato 

  

FM 

  

FATALISMO FM Fatalism{o}/5\ FI Fatalismo... 

Com um pouco de fatalismo FM {Não}com um pouco de fatalismo 

compreendo o que se deu: FI Compreendo 

não nasceste para ser minha, FI Não nasceste para ser minha... 

não nasci para se teu... FI Não nascí 
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5.31 TELEFONE 

 

A trova Telefone dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 10v), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno 

durante ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

TL 

 

Telefone é a quarta trova da sequência de trovas escritas na f. 10v74. Localizada a partir 

da L. 15 até a L. 19. O título encontra-se recuado à margem direita, escrito em maiúscula e em 

tinta vermelha, ao seu lado esquerdo, consta a numeração 59, escrita em tinta vermelha. Os 

versos estão recuados à margem direita e escritos em tinta azul. O primeiro e o terceiro verso 

se iniciam em maiúscula. Ao lado esquerdo do V. 1, consta a numeração 59, escrita em tinta 

vermelha, com uma emenda sobreposta no primeiro dígito: emenda-se 8 por 5. Na margem 

direita, próximo ao segundo verso, consta a consoante V, escrita em maiúscula e em tinta preta. 

  

                                                           
74 Ver seção 3.1.1.9 Folha dez reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

TL 

 

TELEFONE 

O telefone chamou 

e você logo atendeu 

Você... de um lado do fio... 

do outro lado... era eu... 
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5.32 CARINHO… 

 

A trova Carinho... dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 11r), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno durante 

ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

CR 

 

Carinho... é a segunda trova da sequência de trovas escritas na f. 11r75. Localizada a partir 

da L. 5 até a L. 9. O título está centralizado, escrito em maiúscula e em tinta vermelha, ao seu 

lado direito, consta a numeração 61, também escrita em tinta vermelha. Os versos estão 

recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro e terceiro verso se iniciam em 

maiúscula. ao lado direito do V. 1, consta a numeração 61 com emenda sobreposta: emenda-se 

80 por 61. No primeiro verso consta uma rasura feita em tinta azul sobre a consoante S, escrita 

em tinta vermelha. No V. 1 o verbo poder conjugado na 1ª pessoa do modo subjuntivo, está 

escrita com a vogal o na primeira sílaba: podesse. No V. 3, a palavra impossível não está 

acentuada graficamente. 

  

                                                           
75 Ver seção 3.1.1.10 Folha onze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

CR 

 

CARINHO...  

Se eu pudesse passaria CR {S} Se eu podesse 

minhas mãos em teus cabelos...  

Mas é carinho impossível CR impossivel 

pois não consigo nem vê-los...  
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5.33 JANELA 

 

A tradição da trova Janela é constituída de quatro testemunhos: três manuscritos 

autógrafos, dois testemunhos localizados nos Manuscritos Avulsos – MA (EH1.820.CL.05.002) 

e (EH1.820.CL.05.004), datados, respectivamente, de 8-{†}-87 e 8-5-87, um manuscrito no 

caderno Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 11r), sem data, conjectura-se que essa trova foi 

escrita no caderno durante ou anterior à 16-5-87; um testemunho impresso nos Panfletos76 – IP 

(L905.CR6.02.020), datado de 11-5-87; 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

JM1 

 

Manuscrito em tinta preta, com 17 linhas. O título está localizado na margem superior, 

escrito em maiúscula, sublinhado com pequenos traços interrompidos. Papel pautado, 

amarelado devido a ação do tempo, medindo 295mm × 219mm. A folha acha-se perfurada com 

dois furos à margem esquerda. Marcas de dobra vertical centralizada e horizontal na altura das 

L. 6 e L. 12. Nessa folha reúnem-se as trovas Primeira vez, Última vez e Vida. A trova Primeira 

vez, testemunho da trova Janela, está localizada da L. 1 a 5. À L. 1 o título, recuado à margem 

esquerda, escrito em maiúscula e sublinhado com pequenos traço interrompidos. L. 2 a 5 os 

versos alinhados à margem esquerda, com o primeiro e segundo verso iniciados em maiúscula. 

À L. 16 consta a rubrica do autor. À L. 17 a data Na extremidade direita inferior consta a rubrica 

do escritor e a data 8-{†}-87.  

 

JM2 

 

Manuscrito em tinta azul, com 31 linhas. Papel pautado, em bom estado de conservação, 

medindo 322mm × 219mm. A folha acha-se perfurada com dois furos à margem esquerda.  

Marca de dobra horizontal na altura da L. 14. À L. 1 o título Trovas Vividas escrito em 

maiúscula e sublinhado com traços interrompidos. Da L. 2 a 9 há um texto que trata da opinião 

de leitores acerca dos poemas de Eulálio Motta. Da L 10 a 17 consta um testemunho do poema 

Jurema. Na L. 18 repete-se o título, não sublinhado e seguido do sinal de reticências. Da L. 19 

                                                           
76 Panfleto editado por Barreiros (2015) em edição digital e publicado no livro O pasquineiro da Roça: a 

hiperedição dos panfletos de Eulálio Motta. 
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à L. 27 constam duas trovas, com os versos alinhados à margem esquerda. Os versos localizados 

a partir da L. 19 a 25 correspondem ao testemunho da trova Janela. À L. 27 a rubrica do escritor. 

À L. 28 a data 8-5-987. À L. 29 a anotação Do livro:. À L. 30 a anotação “Meu Caderno de 

trovas”.  

 

JI 

 

Impresso em tinta preta, com 27 linhas. À L. 1 o título Edy   em caixa alta, negrito, 

sublinhado e com letras espaçadas: E D Y. Das Linhas 2 a 9 um texto com informação de 

leitores acerca de seus poemas. Das Linhas 10 a 17 constam duas trovas sem título, das quais, 

a primeira corresponde ao testemunho variante da trova Janela, com os recuados à margem 

esquerda e iniciados em maiúscula. Da L. 18 à L. 25 o poema Edy. À L. 26 o nome EULÁIO 

MOTTA. À L. 27 a data 11-05-87. 

 

JM3 

 

Manuscrito localizado na f. 11r77 do Meu Caderno de Trovas. Terceira trova da sequência 

de trovas presentes na folha e está localizada da L. 10 a 15. À L. 15 o título, recuado à margem 

direita e escrito em tinta vermelha, ao seu lado esquerdo consta a numeração 62, ao seu lado 

direito esse mesmo número se repete duas vezes. L. 11 a 15 os versos, recuados à margem 

esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro, segundo e terceiro verso se iniciam em iniciam 

em maiúscula. Na margem direita, na altura da L. 13, consta a marca de verificação V escrita 

em tinta preta. 

 

Análise das variantes 

 

As variantes autorais presentes no texto referem-se às modificações no léxico e na 

pontuação. O título Primeira Vez, presente no testemunho JM1, é modificado por Janela, em 

JM3, nos demais testemunho as variantes da trova recebem o título do conjunto a que estão 

integradas. No V. 2 substitui-se o sinal de reticências, presente em JM1, pelo sinal de 

exclamação, nos testemunhos JM2, JI e JM3. No V.3 substitui-se a expressão vou morrer sem 

conseguir, presente em JM1, por Espero poder, um dia, nos testemunhos JM2, JI e JM3. Na 

                                                           
77 Ver seção 3.1.1.10 Folha onze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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primeira expressão nota-se um sentimento mais pessimista em relação à segunda expressão, 

que exprime o desejo atrelado à esperança de reencontrar com a amada. 

 

Seleção do texto de base 

 

Toma-se como texto de base o testemunho JM3. Embora os demais testemunhos 

apresentem data de maio de 1987, verificou-se no Meu Caderno de Trovas que as datas 

presentes apontam para a escrita das trovas entre os meses de maio e setembro. O que demonstra 

que o testemunho JM3também foi escrito a partir do mês de maio. Além do mais, o testemunho 

em questão apresenta-se como trova independente. 

  



187 

 

 

Texto crítico com o aparato 

 

JM3 

 

JANELA78 JM1 P R I M E I R A  V E Z JM2 TROVAS VIVIDAS... JI EDY 

A primeira vez que a vi...  

Monte Alegre! Uma janela! JM1 JM2 janela... 

Espero poder, um dia, JM1 vou morrer sem conseguir 

reencontrar-me com ela...  

  

                                                           
78 Os títulos dos testemunhos JM2 e JI referem-se aos nomes dos conjuntos de trovas em que tais testemunhos 

estão localizados. 
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5.34 ÚLTIMA VEZ 

 

A tradição da trova Última vez é constituída de quatro testemunhos: três manuscritos 

autógrafos, dois testemunhos localizados nos Manuscritos Avulsos – MA (EH1.820.CL.05.002) 

e (EH1.820.CL.05.004), datados, respectivamente, de 8-{†}-87 e 8-5-87, um manuscrito no 

caderno Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 11r), sem data, conjectura-se que essa trova foi 

escrita no caderno durante ou anterior à 16-5-87; um testemunho impresso nos Panfletos79 – IP 

(L905.CR6.02.020), datado de 11-5-87; 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

 UVM1 

 

Manuscrito em tinta preta, com 17 linhas. O título está localizado na margem superior, 

escrito em maiúscula, sublinhado com pequenos traços interrompidos. Papel pautado, 

amarelado devido a ação do tempo, medindo 295mm × 219mm. A folha acha-se perfurada com 

dois furos à margem esquerda. Marcas de dobra vertical centralizada e horizontal na altura das 

L. 6 e L. 12. Nessa folha reúnem-se as trovas Primeira vez, Última vez e Vida. A trova Última 

vez está localizada das linhas 6 a 10. À L. 6 o título, recuado à margem esquerda e escrito em 

maiúscula. L. 7 a 10 os versos alinhados à margem esquerda, com o primeiro e segundo verso 

iniciados em maiúscula. À L. 16 consta a rubrica do autor. À L. 17 a data Na extremidade direita 

inferior consta a rubrica do escritor e a data 8-{†}-87.   

 

UVM2 

 

Manuscrito em tinta azul, com 31 linhas. Papel pautado, em bom estado de conservação, 

medindo 322mm × 219mm. A folha acha-se perfurada com dois furos à margem esquerda.  

Marca de dobra horizontal na altura da L. 14. À L. 1 o título Trovas Vividas escrito em 

maiúscula e sublinhado com traços interrompidos. L 2 a 9 texto que trata da opinião de leitores 

acerca dos poemas de Eulálio Motta. L. 10 a.17 testemunho do poema Jurema. Na L. 18 repete-

se o título, não sublinhado e seguido do sinal de reticências. L. 19 a 27 constam duas trovas, 

com os versos alinhados à margem esquerda. Os versos localizados a partir da L. 23 a 26 os 

                                                           
79 Panfleto editado por Barreiros (2015) em edição digital e publicado no livro O pasquineiro da Roça: a 

hiperedição dos panfletos de Eulálio Motta. 
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versos correspondentes ao testemunho da trova Última vez. À L. 27 a rubrica do escritor. À L. 

28 a data 8-5-987. À L. 29 a anotação Do livro:. À L. 30 a anotação “Meu Caderno de trovas”.   

 

UVI 

 

Impresso em tinta preta, com 27 linhas. À L. 1 o título Edy   em caixa alta, negrito, 

sublinhado e com letras espaçadas: E D Y. Da L. 2 à L. 9 um texto com informação de leitores 

acerca de seus poemas. L 10 a 17 duas trovas sem título, das quais, a segunda corresponde ao 

testemunho variante da trova Última vez, com os versos centralizados e iniciados em maiúscula. 

L.18 a 25 o poema Edy. À L. 26 o nome EULÁIO MOTTA. À L. 27 a data 11-05-87. 

 

UVM3 

 

Manuscrito localizado na f. 11r80 do Meu Caderno de Trovas. Quarta trova da sequência 

de trovas presentes na folha e está localizada a partir das linhas 15 a 19. À L. 15 o título, recuado 

à margem direita e escrito em tinta vermelha, ao seu lado esquerdo consta a numeração 63, 

também escrita em tinta vermelha. L. 16 a 19 os versos, recuados à margem esquerda e iniciados 

em iniciam em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 15, consta a numeração 92, 

escrita em tinta vermelha, cancelada, com dois riscos no sentido horizontal. Na margem direita, 

também na altura da L. 15, consta a marca de verificação V escrita em tinta preta e em 

maiúscula. 

 

Análise das variantes 

 

As variantes do texto referem-se à pontuação, acentuação e a supressão de parte da 

palavra. No título e no V. 1 a palavra última não está acentuada graficamente. No V. 2 suprime-

se a vírgula empregada após a palavra casada. Em UVM1 substitui-se a vírgula pelo sinal de 

reticências em UVM3. No V. 3 o verbo encontrar, conjugado na terceira pessoa do plural do 

modo indicativo do tempo presente, apresenta a segunda sílaba suprimida no testemunho 

UVM3. No V. 4 substitui-se o sinal de reticências, presentes nos testemunhos UVM1, UVM2 

e UVI, pelo sinal de exclamação em UVM3. 

 

                                                           
80 Ver seção 3.1.1.10 Folha onze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Seleção do texto de base 

    

Toma-se como texto de base o testemunho UVM3. Embora os demais testemunhos 

apresentem data de maio de 1987, verificou-se no Meu Caderno de Trovas que as datas 

presentes apontam para a escrita das trovas entre os meses de maio e setembro. O que demonstra 

que o testemunho UVM3 também foi escrito, provavelmente, a partir do mês de maio. Além do 

mais, o testemunho UVI não apresenta título independente; no testemunho UVM1 a trova não 

se apresenta como trova independente e faz remissão ao Meu Caderno de Trovas, inclusive, o 

testemunho UVM1 possui a anotação: Do livro a sair: “Meu Caderno de trovas”, 

demonstrando a intenção do escritor em incorporar tais trovas no caderno em questão.  
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Texto crítico com o aparato 

 

UVM3 

 

ÚTLIMA VEZ81 UVM1 ULTIMA  UVM2 TROVAS VIVIDAS... UVI EDY 

A última vez que a vi... UVM1 UVM2 UVM3 UVI ultima 

Já casada em Salvador... UVM2 já UVM1 UVM2 UVI casada, UVM2 Salvador, 

Nossos olhos se encontraram...  UVM2 nossos olhos se entraram... 

Inda falaram de amor! UVM2 inda UVM1 UVM2 UVI amor... 

  

                                                           
81 Os títulos dos testemunhos UVM2 e UVI referem-se aos nomes dos conjuntos de trovas em que tais testemunhos 

estão localizados. 
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5.35 INFELIZ 

 

A trova Infeliz dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 11v), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno durante 

ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

IF 

 

Infeliz é a primeira trova da sequência de trovas escritas na f. 11v82. Localizada a partir 

da L. 2 até a L. 5. O título está localizado na margem superior, escrito em maiúscula e em tinta 

vermelha, a última letra do mesmo está escrita sobreposta ao numeral seis, da numeração 64, 

que está localizado ao seu lado direito, escrita em tinta vermelha e rasurada. Os versos estão 

recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro, terceiro e quarto verso se 

iniciam em maiúscula. Ao lado esquerdo do V. 1, consta a numeração 64, escrita em tinta 

vermelha e sobreposta à numeração 93. No V. 2 o verbo querer, conjugado na 1ª pessoa do 

tempo passado do modo indicativo, está escrito com a consoante z: quiz. 

  

                                                           
82 Ver seção 3.1.1.10 Folha onze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

IF 

 

INFELIZ IF Infeli{6}/z\ 

Minha vida dolorosa  

esta vida que não quis... IF quiz 

Depois de ter-te perdido  

Tornei-me mais infeliz!  
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 5.36 TENTE ESQUECER 

 

A trova Tente esquecer dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu 

Caderno de Trovas – CMCT (f. 11v), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no 

caderno durante ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

TE 

 

Tente esquecer é a segunda trova da sequência de trovas escritas na f. 11v83. Localizada 

a partir da L. 6 até a L. 10. O título está recuado à margem direita, escrito em maiúscula em 

tinta vermelha, ao lado esquerdo do título consta a letra C, também escrita em tinta vermelha e 

em maiúscula. Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro 

verso se inicia em maiúscula. Ao lado esquerdo do V. 1, consta as numerações 94 e 65. A 

numeração 94 encontra-se cancelada por meio de traços diagonais, no sentido decrescente da 

esquerda para a direita. 

  

                                                           
83 Ver seção 3.1.1.10 Folha onze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

TE 

 

TENTE ESQUECER 

Por mais que tente esquecer, 

esforce pra não lembrar, 

do coração remitente 

não consigo te tirar... 

  



196 

 

 

5.37  PREFERIDA 

 

A trova Preferida dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 11v), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno 

durante ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

PF 

 

Preferida é a terceira trova da sequência de trovas escritas na f. 11v84. Localizada a partir 

da L. 11 até a L. 15. O título está centralizado, escrito em maiúscula e em tinta vermelha. Os 

versos estão recuados à margem esquerda, escritos em tinta azul e se iniciam em maiúscula. Ao 

lado esquerdo do v. 1, consta a numeração 66, escrita em tinta vermelha. 

  

                                                           
84 Ver seção 3.1.1.10 Folha onze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico 

  

PF 

 

PREFERIDA 

Na verdade a mais querida... 

Maltrate como quiser... 

Será sempre a preferida... 

Será a única mulher... 
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5.38 CHORANDO 

 

A trova Chorando dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 12r), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno durante 

ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

CR 

 

Chorando é a primeira trova da sequência de trovas escritas na f. 12r85. Localizada a partir 

da L. 1 até a L. 4. O título está localizado na margem superior, centralizado, escrito em 

maiúscula e em tinta vermelha. Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta 

azul. Apenas o primeiro verso se inicia em maiúscula. Ao lado esquerdo do V. 1, consta a 

numeração 68, escrita em tinta vermelha. Na margem direita, próximo ao segundo e terceiro 

verso consta um sinal de interrogação escrito em tinta azul, mas que não corresponde à 

pontuação utilizada nos versos. Provavelmente, indica alguma indecisão do escritor acerca da 

trova.   

  

                                                           
85 Ver seção 3.1.1.11 Folha doze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

CR 

 

CHORANDO 

Ela me abraçou chorando 

no instante da despedida... 

depois esqueceu de tudo... 

é por demais esquecida... 
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5.39 LOUCURA 

 

A trova Loucura  dispõe de dois testemunhos manuscritos: um localizado nos 

Manuscritos Avulsos – MA (EH1.812.CL.04.006), datado de 18-7-84, e outro testemunho 

localizado no caderno Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 12r), sem data, conjectura-se que o 

mesmo foi escrito durante ou anterior à 16-5-87, pois essa data aparece nos testemunhos 

localizados na f. 13v. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

RM1 

 

Manuscrito em tinta preta, ocupa o reto e o verso da folha. A mancha escrita possui 26 

linhas no reto e 25 linhas no verso. Papel A4, amarelado devido a ação do tempo, medindo 

315mm × 215mm. A folha acha-se perfurada com dois furos à margem esquerda. Com marca 

de dobra horizontal na altura das L. 12. Nessa folha reúnem-se doze trovas sob o título Uma 

dúzia de trovas para meus dois pronomes: tu e você. No reto constam as seis primeiras trovas. 

À L. 1 e L. 2 o título, centralizado escrito em letra cursiva. Da L. 3 a 26, do reto, constam os 

versos alinhados à margem esquerda. A segunda trova da sequência é referente ao testemunho 

da trova Loucura, localizada entre as L.7 e 10. Ainda referente ao reto, na margem direita 

contam quatro marcas de verificação V, localizadas, respectivamente, na altura das L. 4, 9, 12 

e 25, feitas em tinta azul. 

No verso da folha constam as seis trovas restantes. À L. 1 do verso há a numeração quatro, 

escrita em algarismo romano.  Da L. 2 a L. 23, do reto, os versos.  À L. 24, do verso, a anotação 

A sair na 3ª edição de Canções e na sequência a rubrica do escritor. À L. 25 a continuação da 

anotação de meu caminho e a data 18-7-84.  

 

RM2 

 

Testemunho localizado na f. 12r86. É a segunda trova da sequência de trovas da folha. 

Localizada a partir da L. 6 até a L. 10. À L. 6 o título, centralizado e escrito em tinta vermelha. 

                                                           
86 Ver seção 3.1.1.11 Folha doze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Das linhas 7 a 10 constam os versos, recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O 

primeiro e o segundo verso se iniciam em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 7 

consta a numeração 69, escrita em tinta vermelha.  

 

Análise das variantes 

 

O texto não apresenta muitas variantes autorais substanciais. Em LM1 a palavra loucura 

apresenta um erro gráfico no ditongo: leicura. Em LM2 o verbo enlouquecer, conjugado na 

primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, está acentuado graficamente. 

A mudança mais pertinente entre os testemunhos refere-se ao deslocamento da trova 

pertencente a um grupo de trovas para o Meu Caderno de Trovas, como trova autônoma e com 

título independente. 

 

Seleção do texto de base 

 

Toma-se como texto de base o testemunho LM2, por corresponder ao último texto 

avalizado pelo autor.  
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Texto crítico com o aparato 

 

LM2 

 

LOUCURA87 LM1 Uma dúzia de trovas para meus dois pronomes: tu e você 

Podem dizer que é loucura... LM1 leicura... 

Na vez primeira que a vi, LM1 na 

parece que, deslumbrado,   

realmente enlouqueci... LM2 elouquecí 

  

                                                           
87 O título do testemunho LM1 refere-se ao nome do conjunto de trovas em que o testemunho da trova está 

localizado. 
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5.40 RECORDAR 

 

A trova Recordar dispõe de dois testemunhos manuscritos: um localizado nos 

Manuscritos Avulsos – MA (EH1.812.CL.04.006), datado de 18-7-84, e outro testemunho 

localizado no caderno Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 12r), sem data, conjectura-se que o 

mesmo foi escrito durante ou anterior à 16-5-87, pois essa data aparece nos testemunhos 

localizados na f. 13v. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

RM1 

 

Manuscrito em tinta preta, ocupa o reto e o verso da folha. A mancha escrita possui 26 

linhas no reto e 25 linhas no verso. Papel A4, amarelado devido a ação do tempo, medindo 

315mm × 215mm. A folha acha-se perfurada com dois furos à margem esquerda. Com marca 

de dobra horizontal na altura das L. 12. Nessa folha reúnem-se doze trovas sob o título Uma 

dúzia de trovas para meus dois pronomes: tu e você. No reto constam as seis primeiras trovas. 

À L. 1 e L. 2 o título, centralizado escrito em letra cursiva. Da L. 3 a 26, do reto, constam os 

versos alinhados à margem esquerda. A terceira trova da sequência é referente ao testemunho 

da trova Recordar, localizada entre as L.11 e 14. Ainda referente ao reto, na margem direita 

contam quatro marcas de verificação V, localizadas, respectivamente, na altura das L. 4, 9, 12 

e 25, feitas em tinta azul. 

No verso da folha constam as seis trovas restantes. À L. 1 do verso há a numeração quatro, 

escrita em algarismo romano.  Da L. 2 a L. 23, do reto, os versos.  À L. 24, do verso, a anotação 

A sair na 3ª edição de Canções e na sequência a rubrica do escritor. À L. 25 a continuação da 

anotação de meu caminho e a data 18-7-84.  

 

RM2 

 

Testemunho localizado na f. 12r88. terceira trova da sequência de trovas da folha. 

Localizada a partir da L. 11 até a L. 15. À L. 11 o título, centralizado e escrito em tinta vermelha. 

Das linhas 12 a 15 constam os versos, recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O 

                                                           
88 Ver seção 3.1.1.11 Folha doze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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primeiro verso se inicia em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 12 consta a 

numeração 70, com emenda sobreposta. Na margem direita, na altura das L. 13 e 14, consta a 

anotação V96, escrita em tinta preta. 

 

Análise das variantes 

 

O texto não apresenta muitas variantes autorais substanciais. Nos testemunhos RM1 e 

RM2 a palavra alguém, localizada no V. 1 não está acentuada graficamente. No V. 3 substitui-

se a vírgula, presente em RM1, pelo sinal de reticências em RM2. 

A mudança mais pertinente entre os testemunhos refere-se ao deslocamento da trova 

pertencente a um grupo de trovas, para o Meu Caderno de Trovas como trova autônoma, com 

título independente. 

 

Seleção do texto de base 

 

Toma-se como texto de base o testemunho RM2, por corresponder ao último texto 

avalizado pelo autor.  

 



205 

 

 

Texto crítico com o aparato 

 

RM2 

 

RECORDAR89  RM1 Uma dúzia de trovas para meus dois pronomes: tu e você 

Diz-me alguém que é tempo ainda RM1 RM2 alguem  

de esquecer, de não lembrar...  

acontece que era linda...  RM1 linda, 

vale a pena recordar...  

  

                                                           
89 O título do testemunho RM1 refere-se ao nome do conjunto de trovas em que o testemunho da trova está 

localizado. 
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5.41 NUNCA EXISTIU 

 

A trova Nunca existiu dispõe de dois testemunhos manuscritos: um localizado nos 

Manuscritos Avulsos – MA (EH1.812.CL.04.006), datado de 18-7-84, e outro testemunho 

localizado no caderno Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 12r), sem data, conjectura-se que o 

mesmo foi escrito durante ou anterior à 16-5-87, pois essa data aparece nos testemunhos 

localizados na f. 13v. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

NEM1 

 

Manuscrito em tinta preta, ocupa o reto e o verso da folha. A mancha escrita possui 26 

linhas no reto e 25 linhas no verso. Papel A4, amarelado devido a ação do tempo, medindo 

315mm × 215mm. A folha acha-se perfurada com dois furos à margem esquerda. Com marca 

de dobra horizontal na altura das L. 12. Nessa folha reúnem-se doze trovas sob o título Uma 

dúzia de trovas para meus dois pronomes: tu e você. No reto constam as seis primeiras trovas. 

À L. 1 e L. 2 o título, centralizado escrito em letra cursiva. Da L. 3 a 26, do reto, constam os 

versos alinhados à margem esquerda. A sexta trova da sequência é referente ao testemunho da 

trova Nunca existiu, localizada entre as L. 23 e 26. Ainda referente ao reto, na margem direita 

contam quatro marcas de verificação V, localizadas, respectivamente, na altura das L. 4, 9, 12 

e 25, feitas em tinta azul. 

No verso da folha constam as seis trovas restantes. À L. 1 do verso há a numeração quatro, 

escrita em algarismo romano.  Da L. 2 a L. 23, do reto, os versos.  À L. 24, do verso, a anotação 

A sair na 3ª edição de Canções e na sequência a rubrica do escritor. À L. 25 a continuação da 

anotação de meu caminho e a data 18-7-84.  

 

NEM2 

 

Testemunho localizado na f. 12r90. Quarta trova da sequência de trovas da folha. 

Localizada a partir da L. 16 até a L. 20. À L. 16 o título, recuado à margem direita e escrito em 

tinta vermelha. Das linhas 17 a 20 constam os versos, recuados à margem esquerda e escritos 

                                                           
90 Ver seção 3.1.1.11 Folha doze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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em tinta azul. O primeiro verso se inicia em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 

17 consta a numeração 71, escrita em tinta vermelha e cancelada por meio de um traço diagonal 

feito em tinta preta. 

 

Análise das variantes 

 

O texto não apresenta variantes autorais substanciais. A única mudança presente entre os 

testemunhos refere-se ao deslocamento da trova pertencente a um grupo de trovas, para o Meu 

Caderno de Trovas como trova autônoma, com título independente. 

 

Seleção do texto de base 

 

Toma-se como texto de base o testemunho NEM2, por corresponder ao último texto 

avalizado pelo autor.  
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Texto crítico com o aparato 

 

NEM2 

 

NUNCA EXISTIU91  NEM1 Uma dúzia de trovas para meus dois pronomes: tu e você 

Faz de conta... faz de conta  

que você nunca existiu...  

que nosso amor foi lorota  

de um poeta que mentiu...  

  

                                                           
91 O título do testemunho NEM1 refere-se ao nome do conjunto de trovas em que o testemunho da trova está 

localizado. 
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5.42 RANCOR (1) 

 

A trova Rancor(1) dispõe de dois testemunhos manuscritos no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT: um localizado na f. 11r e outro localizado na f. 12v, testemunhos sem data, 

conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno durante ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

RM(1)1 

 

Manuscrito em tinta azul é a primeira trova da sequência de trovas escritas na f. 11r92. 

Sem título. Da L. 1 até a L. 4 constam os versos, recuados à margem esquerda, com o primeiro 

verso iniciado em maiúscula. À L. 1, ao lado esquerdo do V. 1, há a numeração 60, escrita em 

tinta vermelha, com emenda sobreposta: emenda-se 89 por 60. O testemunho apresenta marcas 

de cancelamento, com três riscos horizontais sobre os versos, feitos em tinta azul, no sentido 

crescente da esquerda para a direita. 

 

RM(1)2 

 

Testemunho localizado na f. 12v93. Quarta trova da sequência de trovas da folha. 

Localizada a partir da L. 14 até a L. 18. À L. 1 o título, centralizado e escrito em tinta vermelha. 

Das linhas 15 a 18 constam os versos, recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O 

primeiro e o terceiro verso se iniciam em maiúscula. À L. 14, ao lado direito do título, há a 

numeração 75, escrita em tinta vermelha. Essa mesma numeração encontra-se também na L. 

15, ao lado esquerdo do V.1. À L. 16, ao lado direito do V. 2, há a consoante C, escrita em 

maiúscula e em tinta vermelha. 

 

Análise das variantes 

 

As variantes autorais presentes nos testemunhos dizem respeito a mudanças na pontuação 

e no léxico. No V. 3 modifica-se o sinal de reticências, em JM(1)1, pela vírgula, em JM(1)2. 

                                                           
92 Ver seção 3.1.1.10 Folha onze reto e verso com a descrição completa da folha. 
93 Ver seção 3.1.1.11 Folha doze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Além do mais, nesse verso observa-se mudanças lexicais em que ontem só deu alegria..., em 

RM(1)1, passa a Ontem me dava alegria,, em RM(1)2. Mantêm-se a métrica e a semântica do 

verso. Observa-se que RM(1)1 apresenta marcas de cancelamento e que RM(1)2 apresenta-se 

como texto definitivo, sem rasuras e marcas de borrões. 

 

Seleção do texto de base 

 

O texto de base apresentado corresponde ao último texto avalizado pelo autor, nesse caso 

compreende-se que o testemunho RM(1)2 apresenta características de um texto definitivo, não 

apresenta marcas de rasuras e emendas e, de acordo com a ordem dada pelo próprio escritor, a 

partir da numeração das folhas e das trovas, RM(1)2 encontra-se em posição posterior ao 

RM(1)1, que por sua vez, apresenta marcas de cancelamento. 
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Texto crítico com o aparato 

 

RM(1)2 

 

RANCOR RM(1)1 (s.t.) 

Ela hoje me tem mais ódio  

do que ontem teve amor...  

Ontem me dava alegria, RM(1)1 ontem só deu alegria... 

hoje só me dá rancor... RM(1)2 rancôr 
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5.43 DORMIR 

 

A trova Dormir dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 13r), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno durante 

ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

DM 

 

Dormir é a primeira trova da sequência de trovas escritas na f. 13r94. Localizada a partir 

da L. 1 até a L. 4. O título está localizado na margem superior, recuado à esquerda, escrito em 

maiúscula e em tinta vermelha. Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta 

azul.  Apenas o primeiro verso se inicia em maiúscula, ao lado esquerdo do mesmo, consta a 

numeração 76, escrita em tinta vermelha.  

  

                                                           
94 Ver seção 3.1.1.12 Folha treze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

DM 

 

DORMIR 

Meia noite. Não consigo 

Alguns minutos dormi... 

que a gritaria na rua 

não deixa meu sono vir... 
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5.44 RESPEITO 

 

A trova Respeito dispõe de dois testemunhos manuscritos no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT: um localizado na f. 12v e outro localizado na f. 13r, testemunhos sem data, 

conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno durante ou anterior à 16-5-87. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

RPM1 

 

Manuscrito em tinta azul é a terceira trova da sequência de trovas escritas na f. 12v95. 

Sem título. Da L. 10 até a L. 13 constam os versos, recuados à margem esquerda, com o primeiro 

verso iniciado em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L 9, há a numeração 74, escrita 

em tinta vermelha, referente a ordenação da trova em questão. O testemunho apresenta marcas 

de cancelamento, com três riscos paralelos, no sentido horizontal, sobre os versos, feitos em 

tinta azul, no sentido decrescente da esquerda para a direita. Nos versos 1 e 3, algumas palavras 

não estão acentuadas graficamente, são elas: V. 1: silencio, publico; V. 3: lamentavel. 

 

RPM2 

 

Testemunho localizado na f. 13r96. Segunda trova da sequência de trovas da folha. 

Localizada a partir da L. 5 até a L. 9. À L. 5 o título, centralizado e escrito em tinta vermelha. 

Das linhas 6 a 9 constam os versos, recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O 

primeiro e o terceiro verso se iniciam em maiúscula. À L. 6, ao lado esquerdo do V. 1, há a 

numeração 77, escrita em tinta vermelha. O V. 3 apresenta emendas e rasuras, reescrito na L. 

19, indicado por seta remissiva, localizada na margem esquerda, que sege da L. 8 à L. 19, feita 

em tinta azul. À L. 9: V. 4, há uma emenda sobreposta na palavra respeitam: emenda-se e por 

a. 

 

Análise das variantes 

 

                                                           
95 Ver seção 3.1.1.11 Folha doze reto e verso com a descrição completa da folha. 
96 Ver seção 3.1.1.12 Folha treze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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As variantes autorais presentes nos testemunhos dizem respeito ao acréscimo do sinal de 

reticências no V. 2, no manuscrito RM2, e modificações lexicais no V. 3, em que é lamentavel 

que agora, em RPM1, passa a Mas agora em Mundo Novo, em RPM2. Mantêm-se a métrica 

do verso. Observa-se que RPM1 apresenta marcas de cancelamento de todos os versos e RPM2 

apresenta marcas de cancelamento e emenda no V. 3. Observa-se também, que alguns erros de 

acentuações presentes em RPM1, são corrigidos pelo escritor em RPM2, a exemplo das 

palavras público e lamentável. 

 

Seleção do texto de base 

 

O texto de base apresentado corresponde ao último texto avalizado pelo autor, nesse caso, 

o testemunho RPM2 pois, de acordo com a ordem dada pelo próprio escritor, a partir da 

numeração das folhas e das trovas, RPM2 encontra-se em posição posterior ao RPM1, que por 

sua vez, apresenta marcas de cancelamento. 
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Texto crítico com o aparato 

 

RPM2 

 

RESPEITO RPM1 (s.t.) 

Respeito ao silêncio público RPM1 RPM2 silencio RM1 publico 

existia antigamente... RPM1 (s.r) 

Mas agora em Mundo Novo RPM1 é lamentavel que agora RPM2 {é lamentável que} agora, no 

MundoNovo  RPM2 [*↓Mas agora em Mundo Novo] 

Não respeitam mais a gente... RPM2 respeit{e}/a\m 
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5.45 MUITO POUCO 

 

A trova Muito Pouco dispõe um único testemunho manuscrito, localizado no caderno 

Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 13r) , sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no 

caderno durante ou anterior à 16-5-87.  

De acordo com a pesquisa nas fontes documentais, verificou-se que os versos dessa trova 

foram escritos inicialmente como parte do poema Tu e Você, localizado nos Manuscritos 

Avulsos.  

 

Descrição física do testemunho 

 

MP 

 

A trova Muito pouco é a terceira trova da sequência de trovas escritas na f. 13r97. 

Localizada a partir da L. 10 até a L. 14. À L. 10 o título, recuado à margem esquerda, escrito 

em maiúscula e em tinta vermelha. Da L. 11 a 14 constam os versos, recuados à margem 

esquerda e escritos em tinta azul. Apenas o V. 1 se inicia em maiúscula, ao seu lado esquerdo 

há a numeração 78, escrita em tinta vermelha.  

                                                           
97 Ver seção 3.1.1.12 Folha treze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

MP 

 

MUITO POUCO 

Ela, é verdade, acabou... 

para mim, ela morreu... 

o que resta é muito pouco... 

e o muito pouco sou eu... 
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5.46 PAPO 

 

A trova Papo dispõe um único testemunho manuscrito, localizado no caderno Meu 

Caderno de Trovas – CMCT (f. 13r), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no 

caderno durante ou anterior à 16-5-87.  

De acordo com a pesquisa nas fontes documentais, verificou-se que os versos dessa trova 

foram escritos inicialmente como parte do poema Tu e Você, localizado nos Manuscritos 

Avulsos.  

 

Descrição física do testemunho 

 

PP 

 

A trova Papo é a quarta trova da sequência de trovas escritas na f. 13r98. Localizada a 

partir da L. 15 até a L. 19. À L. 15o título, centralizado, escrito em maiúscula e em tinta 

vermelha. Da L. 16 a 19 constam os versos, recuados à margem esquerda e escritos em tinta 

azul. Os V. 1, 2 e 3 se iniciam em maiúscula. À L. 16, ao lado esquerdo do V. 1, há a numeração 

79, escrita em tinta vermelha.  

  

                                                           
98 Ver seção 3.1.1.12 Folha treze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

PP 

 

PAPO 

Agora é só fim de papo... 

Tudo é resto... tudo é fim... 

Pra você, resta alegria 

que não restou para mim... 
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5.47 MEU CORAÇÃO 

 

A trova Meu Coração dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu 

Caderno de Trovas – CMCT (f. 13v), datado de 16-05-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

MC 

 

Meu Coração é a primeira trova da sequência de trovas escritas na f. 13v99. Localizada a 

partir da L. 1 até a L. 4. O título está localizado na margem esquerda, ao lado do segundo e 

terceiro verso da trova, escrito em maiúscula e em tinta vermelha.  Os versos estão recuados à 

margem esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro, terceiro e quarto verso se iniciam em 

maiúscula. No V. 1, a palavra difícil não está acentuada graficamente. Ao lado esquerdo desse 

mesmo verso, consta a numeração 80, escrita em tinta vermelha e cancelada por meio de um 

traço feito em tinta no sentido horizontal. Essa numeração foi reescrita na margem superior 

entre as palavras foi e difícil. Ao lado direito do V. 4, consta a data 16-5-87, escrita em tinta 

azul. 

  

                                                           
99 Ver seção 3.1.1.12 Folha treze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

MC 

 

MEU CORAÇÃO  

Foi difícil esquecer MC dificil 

agora não é mais não! MC [←meu co-] 

Rancor com rancor se paga. MC [←ração] 

Libertei meu coração. MC 16-5-87 
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5.48 FÁCIL 

 

A trova Fácil dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 13v), datado de 16-05-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

FC 

 

Fácil é a segunda trova da sequência de trovas escritas na f. 13v100. Localizada a partir da 

L. 5 até a L. 9. O título encontra-se recuado à margem esquerda, escrito em maiúscula e em 

tinta vermelha, próximo ao mesmo, consta a numeração 81, localizada na margem esquerda e 

também escrita em tinta vermelha. Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em 

tinta azul. Apenas o primeiro verso se inicia em maiúscula. Nos V. 1 e 4, as palavra fácil e 

silêncio não estão acentuada graficamente e a palavra rancor recebe o acento circunflexo na 

vogal o. O V. 4 se inicia na L. 9 e, seguindo o sentido crescente da esquerda para direita, é 

finalizado na entrelinha inferior da L. 8, ao lado direito desse último verso constas a data 16-5-

87. 

  

                                                           
100 Ver seção 3.1.1.12 Folha treze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

FC 

 

FÁCIL  

Tornou-se fácil esquecer, FC facil 

desistindo ter amor  

a quem insiste em tratar-me  

com silêncio de rancor... FC silencio rancôr... 16-5-87 
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5.49 CANSAÇO 

 

A trova Cansaço dispõe um único testemunho manuscrito, localizado no caderno Meu 

Caderno de Trovas – CMCT (f. 13v), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no 

caderno ente 16-5-87 e 22-5-87.  

De acordo com a pesquisa nas fontes documentais, verificou-se que os versos dessa trova 

foram escritos inicialmente como parte do poema Momento de poesia, localizado nos 

Manuscritos Avulsos.  

 

Descrição física do testemunho 

 

CS 

 

A trova Cansaço é a quarta trova da sequência de trovas escritas na f. 13v101. Localizada 

a partir da L. 15 até a L. 18. O título está localizado na entrelinha superior da L. 15, centralizado, 

escrito em maiúscula e em tinta vermelha. Da L. 15 a 18 constam os versos, recuados à margem 

esquerda e escritos em tinta azul. O V. 1 se inicia em maiúscula, ao seu lado esquerdo consta a 

numeração 83 escrita em tinta vermelha. No V. 1 emenda-se d por ç em tinta azul na palavra 

cansa{d}/ç\o. No V. 2, a palavra difícil não está acentuada graficamente. 

                                                           
101 Ver seção 3.1.1.12 Folha treze reto e verso com a descrição completa da folha. 



226 

 

 

Texto crítico com o aparato 

 

CS 

 

CANSAÇO  

Estou sentindo o cansaço CS cansa{d}/ç\ 

da difícil caminhada... CS dificil 

que vivendo assim, sem ela,  

a vida não vale nada...  
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5.50 CONVERSA 

 

A trova Conversa dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 13v), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno ente 

16-5-87 e 22-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

CV 

 

Conversa é a quarta trova da sequência de trovas escritas na f. 13v102. Localizada a partir 

da L. 18 até a L. 21. O título encontra-se centralizado, escrito em maiúscula e em tinta vermelha. 

Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro e segundo 

verso se inicia em maiúscula. Ao lado esquerdo do V. 1, consta a numeração 84, escrita em 

tinta vermelha. No V. 3 a palavra também não está acentuada graficamente. 

  

                                                           
102 Ver seção 3.1.1.12 Folha treze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

CV 

 

CONVERSA  

Não quer conversa comigo,  

sem nunca dizer porque...  

assim também eu não quero CV tambem 

mais conversa com você...  
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5.51 JURA (1) 

 

A trova Jura (1) dispõe de dois testemunhos manuscritos no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT: um localizado na f. 13v, datado de 17-5-87 e outro localizado na f. 14r, sem 

data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno ente 16-5-87 e 22-5-87. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

JM(1)1 

 

Manuscrito em tinta azul, terceira trova da sequência de trovas escritas na f. 13v103.Sem 

título. Da L. 10 até a L. 13 constam os versos, recuados à margem esquerda, com o primeiro, o 

terceiro e o quarto verso iniciados em maiúscula. À L. 10, ao lado esquerdo do V. 1, há a 

numeração 82, escrita em tinta vermelha. À L. 13, ao lado direito do V. 4, a data 17-5-87. O 

testemunho apresenta marcas de cancelamento, com três riscos diagonais sobre os versos, feitos 

em tinta azul, no sentido crescente da esquerda para a direita. 

 

JM(1)2 

 

Testemunho localizado na f. 14r104. Primeira trova da sequência de trovas da folha. 

Localizada a partir da L. 1 até a L. 5. À L. 1 o título, recuado à margem esquerda e escrito em 

tinta vermelha. Das linhas 2 a 5 constam os versos, recuados à margem esquerda e escritos em 

tinta azul. O primeiro, o terceiro e o quarto verso se iniciam em maiúscula. À L. 2, ao lado 

esquerdo do V.1, há a numeração 85, escrita em tinta vermelha. 

 

Análise das variantes 

 

As variantes autorais presentes nos testemunhos dizem respeito a mudanças na pontuação 

e no léxico. No V. 3 modifica-se o sinal de reticências, em JM(1)1, pelo sinal de exclamação, 

em JM(1)2. No V.4 observa-se mudanças lexicais em que Está firme o coração..., em JM(1)1, 

passa a É jura de coração..., em JM(1)2. Mantêm-se a métrica do verso e percebe-se uma 

                                                           
103 Ver seção 3.1.1.12 Folha treze reto e verso com a descrição completa da folha. 
104 Ver seção 3.1.1.13 Folha quatorze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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mudança leve no que se refere à semântica do mesmo. Observa-se que JM(1)1 apresenta marcas 

de cancelamento e que JM(1)2 apresenta-se como texto definitivo, sem rasuras e marcas de ou 

borrões. 

 

Seleção do texto de base 

 

O texto de base apresentado corresponde ao último texto avalizado pelo autor, nesse caso 

compreende-se que o testemunho JM(1)2 apresenta características de um texto definitivo, não 

apresenta marcas de rasuras e emendas e, de acordo com a ordem dada pelo próprio escritor, a 

partir da numeração das folhas e das trovas, JM(1)2 encontra-se em posição posterior ao 

JM(1)1, que por sua vez, apresenta marcas de cancelamento. 
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Texto crítico com o aparato 

 

JM(1)2 

 

JURA (1) JM(1)1 s.t  JM(1)2 JURA  

A vontade de escrever  

me fazendo tentação...  

Não quero saber mais dela! JM(1)1 dela... 

É jura de coração... JM(1)1 Está firme o coração... 17-5-87 
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5.52 ESPERANÇA 

 

A trova Esperança dispõe um único testemunho manuscrito, localizado no caderno Meu 

Caderno de Trovas – CMCT (f. 14r), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no 

caderno ente 16-5-87 e 22-5-87.  

De acordo com a pesquisa nas fontes documentais, verificou-se que os versos dessa trova 

foram escritos inicialmente como parte do poema Momento de poesia, localizado nos 

Manuscritos Avulsos.  

 

Descrição física do testemunho 

 

EP 

 

A trova Esperança é a segunda trova da sequência de trovas escritas na f. 14r105. 

Localizada a partir da L. 6 até a L. 10. À L. 6 o título, recuado à margem esquerda, escrito em 

maiúscula e em tinta vermelha. Da L. 7 a 10 constam os versos, recuados à margem esquerda e 

escritos em tinta azul. Os V. 1 e 3 se inicia em maiúscula. À L. 7, ao lado esquerdo do V. 1, há 

a numeração 86, escrita em tinta vermelha. No V. 2 emenda sobreposta na primeira letra do 

vero ser conjugado na terceira pessoa do singular no tempo pretérito foi e rasura na preposição 

na. 

  

                                                           
105 Ver seção 3.1.1.13 Folha quatorze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

EP 

 

ESPERANÇA  

Encontra-la e namora-la  

foi minha grande alegria! EP {f}/f\oi {na} 

Agora há só a esperança EP ha 

de reencontra-la um dia...  
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5.53 SEM ELA 

 

A trova Sem ela dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 14v), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno ente 

16-5-87 e 22-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

SE 

 

Sem ela é a segunda trova da sequência de trovas escritas na f. 14v106. Localizada a partir 

da L. 6 até a L. 10. O título está centralizado, escrito em maiúscula e em tinta vermelha. Os 

versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro, segundo e 

terceiro verso se iniciam em maiúscula. Ao lado do V. 1, consta a numeração 90, escrita em 

tinta vermelha. No V. 1 a palavra fácil não está acentuada graficamente. No V. 4 o verbo 

escurecer, conjugado na 3º pessoa do singular, no tempo presente do modo indicativo, está 

grafado com ss: escuresse.  

  

                                                           
106 Ver seção 3.1.1.13 Folha quatorze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto Crítico com o aparato 

 

SEM 

SEM ELA  

  É bem fácil escrever... SEM facil 

Mas sem ela não é não...  

A mente fica apagada  

e escurece o coração... SEM escuresse 
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5.54 MANHÃ 

 

A trova Manhã dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 14v), sem data, conjectura-se que essa trova foi escrita no caderno ente 16-

5-87 e 22-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

MN 

 

Manhã é a terceira trova da sequência de trovas escritas na f. 14v107. Localizada a partir 

da L. 11 até a L. 15. O título encontra-se centralizado, escrito em maiúscula e em tinta vermelha. 

Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. Apenas o primeiro verso 

se inicia em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da linha do título, consta a numeração 

91, escrita em tinta vermelha. No V. 2, a palavra manhã encontra-se cancelada com dois riscos 

sobrepostos, no sentido horizontais e feitos em tinta azul.  

  

                                                           
107 Ver seção 3.1.1.13 Folha quatorze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

MN 

 

MANHÃ  

  Manhã bonita de sol,  

lembro d’outra, clara e quente MN lembro d’outra {manhã} clara e quente 

do Monte Alegre, que nunca  

sairá da minha mente!  
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5.55 ADOECEU 

 

A tradição da trova Adoeceu é constituída de quatro testemunhos manuscritos autógrafos: 

manuscrito localizado nos Manuscritos Avulsos – MA (EH1.812.CL.04.006), datado de 18-7-

1984, outro testemunho localizado nos Datiloscritos Avulsos – DA (EC1.32.CV1.21.004), sem 

data, embora o testemunho esteja localizado nos datiloscritos, trata-se de uma trova manuscrita 

junto a outras trovas datilografadas, o terceiro testemunho está localizado nos Manuscritos 

Avulsos – MA (EH1.810.CL.04.004), também não apresenta datação, o quatro testemunho está 

localizado no caderno Meu Caderno de Trovas – CMCT,  sem data, conjectura-se que o mesmo 

foi escrito entre  17-5-87 e 22-5-87 (f. 14v). 

De acordo com a pesquisa nas fontes documentais, verificou-se que os versos dessa trova 

foram escritos parte do poema Ela, publicado nos panfletos e datado de 03-88.  

 

Descrição física dos testemunhos 

 

AM1 

 

Manuscrito em tinta preta, ocupa o reto e o verso da folha. A mancha escrita possui 26 

linhas no reto e 25 linhas no verso. Papel A4, amarelado devido a ação do tempo, medindo 

315mm × 215mm. A folha acha-se perfurada com dois furos à margem esquerda. Com marca 

de dobra horizontal na altura da L. 12. Nessa folha reúnem-se doze trovas sob o título Uma 

dúzia de trovas para meus dois pronomes: tu e você. No reto constam as seis primeiras trovas. 

À L. 1 e L. 2 o título, centralizado escrito em letra cursiva. Da L. 3 a 26, do reto, constam os 

versos alinhados à margem esquerda. A primeira trova da sequência é referente ao testemunho 

da trova Adoeceu, localizada entre as L. 3 e 6. Ainda referente ao reto, na margem direita contam 

quatro marcas de verificação V, localizadas, respectivamente, na altura das L. 4, 9, 12 e 25. 

No verso da folha constam as seis trovas restantes. À L. 1 do verso há a numeração quatro, 

escrita em algarismo romano.  Da L. 2 a L. 23, do reto, os versos.  À L. 24, do verso, a anotação 

A sair na 3ª edição de Canções e na sequência a rubrica do escritor. À L. 25 a continuação da 

anotação de meu caminho e a data 18-7-84.  

 

AM2 
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Datiloscrito em fita preta com acréscimo de duas trovas manuscritas em tinta azul. Possui 

43 linhas, com acréscimo de dez linhas recuadas à margem direita. Papel A4, em bom estado 

de conservação, medindo 315mm × 215mm. Com duas marcas de dobra horizontal na altura 

das L. 19 e 31. Nessa folha reúnem-se doze trovas sob o título Uma dúzia de trovas para ela.... 

Nas L. 1 e 2 o título, datilografado em caixa alta e sublinhado. Das L. 3 à 43 os versos, referentes 

às dez trovas datilografadas, recuados à margem esquerda. Ao lado esquerdo, na altura das L. 

5 a 23 consta o acréscimo do texto manuscrito. Próxima à L. 5, recuada à margem direita, a 

anotação mais duas:.  Próximos às L. 6 a 22 os versos manuscritos, recuados à margem direita. 

À L. 23 a rubrica do autor. A primeira trova manuscrita corresponde ao testemunho da trova 

Adoeceu. 

 

AM3 

 

Manuscrito em tinta azul, com 26 linhas 4 linhas. Papel amarelado devido a ação do 

tempo, medindo 248mm × 195mm. Nessa folha consta uma única trova, sem título e com os 

versos escritos com leve inclinação decrescente, da esquerda para a direita. O primeiro e o 

segundo verso se iniciam em maiúscula. 

 

AM4 

 

Adoeceu é a quarta trova da sequência de trovas escritas na f. 14v108. Localizada a partir 

da L. 16 até a L. 20. À L. 16 o título, centralizado, escrito em maiúscula e em tinta vermelha. 

Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro e o segundo 

verso se iniciam em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 16, consta a numeração 

92, escrita em tinta vermelha. Na margem direita, na altura das L. 18 e 19, consta a anotação 

V74, escrita em tinta preta.  

 

Análise das variantes 

 

O texto não apresenta variantes autorais substanciais, verificam-se apenas pequenas 

modificações na pontuação. No V. 1, no testemunho AM1, não consta a vírgula. No V. 4, no 

testemunho TM3, consta o sinal de reticências em lugar do ponto.  

                                                           
108 Ver seção 3.1.1.13 Folha quatorze reto e verso com a descrição completa da folha. 



240 

 

 

No que se refere à tradição da trova Adoeceu, verifica-se que ela só aparece como trova 

autônoma e com título independente no testemunho AM3 e AM4. 

 

Seleção do texto de base 

  

Toma-se como texto de base o testemunho AM4, embora o testemunho não apresente 

data, de acordo com as datas presentes no Meu Caderno de Trovas infere-se que a trova foi 

escrita entre as datas 17 e 22 de abril de 1987, pois na f. 13v constam trovas datadas de 17-5-

87 e na f. 16r consta uma trova datada de 22-5-87. Portanto, conjectura-se que por estar 

localizado na f.14v o testemunho AM4 tenha sido escrito em tal período e por isso seja o último 

texto avalizado pelo autor.  
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Texto crítico com o aparato 

 

AM4 

 

ADOECEU109 AM1 Uma dúzia de trovas para meus dois pronomes: tu e você AM2 Uma 

dúzia de trovas para ela.... AM3 (s.t.)  

Quando você se casou, AM3 AM4 Você AM1 casou (s.v.)  

adoeceu minha vida...  

Nunca mais recuperei   

minha saúde perdida. AM1 AM2 AM3 AM4 saude AM3 perdida... 

 AM2 [Eulálio Motta] 

 

  

                                                           
109 Os títulos dos testemunhos AM1 e AM2 referem-se aos nomes dos conjuntos de trovas em que tais testemunhos 

estão localizados. 
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5.56 TRISTEZA 

 

A tradição da trova Tristeza é constituída de sete testemunhos manuscritos autógrafos: 

seis testemunhos localizados nos Manuscritos Avulsos – MA: TM1 datado de 22-6-1986 

(EH1.826.CL.05.010); TM2 datado de 29-4-1987 (EH1.823.CL.05.007); TM3 datado de 29-4-

1987 (EH1.823.CL.05.007); TM4 datado de 29-4-1987 (EH1.814.CL.04.008); TM5 datado de 

maio de 1987 (EH1.814.CL.04.008); TM6 sem data, conjectura-se que esse testemunho 

também tenha sido escrito em maio de 1987 (EH1.802.CL.03.006); e um testemunho localizado 

caderno Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 15r),  sem data, conjectura-se que o mesmo foi 

escrito entre  17-5-87 e 22-5-87.  

 

Descrição física dos testemunhos 

 

TM1 

 

Manuscrito em tinta azul, com 17 linhas. Papel pautado, amarelado devido a ação do 

tempo, medindo 205mm × 149mm. A folha acha-se perfurada com dois furos à margem 

esquerda. Com duas marcas de dobra horizontal na altura das L. 8 e 10. Nessa folha reúnem-se 

três trovas numeradas, sob o título Trovas Antológicas (1), que não se trata do mesmo 

testemunho de Trovas Antológicas localizado em Meu Caderno de Trovas. À L. 1 o título, 

recuado à margem direita e escrito em maiúscula. Da L. 2 a 13 os versos alinhados à margem 

esquerda. À L. 14 a rubrica do escritor. À L. 15 a data 22-6-986. À L. 16 a anotação Suas 

TROVAS ANTOLÓGICAS-(1). À L. 17 a anotação {SUAS ANTOLÓGICAS}, rasurada. Das 

linhas 6 a 9 constam os versos referentes ao testemunho da trova Tristeza. 

 

TM2 

 

 Manuscrito em tinta azul, com 30 linhas. O título está localizado na margem superior, 

escrito em letra cursiva, sublinhado com pequenos traços interrompidos. Papel pautado, 

amarelado devido a ação do tempo, medindo 322mm × 219mm. A folha acha-se perfurada com 

dois furos à margem esquerda. Marca de dobra horizontal na altura da L. 14. Nessa folha 

reúnem-se sete trovas numeradas, respectivamente: 85, 82, 80, 57, 53, 51 e 54, sob o título De 

“Meu caderno de trovas”. Da L. 2 a 26 os versos alinhados à margem esquerda. À L. 27 a 

rubrica do escritor. À L. 28 a data 29-4-87. À L. 29 a anotação Do livro a sair:. À L. 30 a 
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anotação “Meu Caderno de trovas”. Emenda no título: {Trovas de}[↑De]. A segunda trova da 

sequencia corresponde ao testemunho da trova Tristeza, localizada da L. 6 à L. 9. 

 

TM3 

 

Manuscrito em tinta preta, com 29 linhas. O título está localizado na margem superior, 

escrito em maiúscula, sublinhado com pequenos traços interrompidos. Papel pautado, 

amarelado devido a ação do tempo, medindo 322mm × 219mm. A folha acha-se perfurada com 

dois furos à margem esquerda. Marca de dobra horizontal na altura da L. 14. Nessa folha 

reúnem-se sete trovas numeradas, respectivamente: 85, 82, 80, 57, 53, 51 e 54, sob o título De 

Meu caderno de trovas. Da L. 2 a 29 os versos alinhados à margem esquerda. Na extremidade 

direita inferior consta a rubrica do escritor e a data 29-4-87. A segunda trova da sequência 

corresponde ao testemunho da trova Tristeza, localizada da L. 6 à L. 9. 

 

TM4 

 

Manuscrito em tinta azul, com 17 linhas. Papel pautado, amarelado devido a ação do 

tempo, medindo 200mm × 148mm. Nessa folha reúnem-se três trovas numeradas, sob o título 

Trovas de Hoje. À L. 1 o título, recuado à margem direita e escrito em maiúscula, ao seu lado 

direito consta a numeração 29-4-987. Da L. 2 a 13 os versos alinhados à margem esquerda. À 

L. 14 a rubrica do escritor. À L. 15 a data 24-9-87. À L. 16 a anotação Do livro a sair:. À L. 17 

a anotação “Meu caderno de trovas”. Das linhas 10 a 13 constam os versos referentes ao 

testemunho da trova Tristeza. 

 

TM5 

 

Manuscrito em tinta preta, com 29 linhas. Papel pautado, amarelado devido a ação do 

tempo, medindo 322mm × 219mm. Na margem superior consta o título Opinião, centralizado 

e escrito em maiúscula. Das linhas 2 a 9 há um parágrafo sobre a opinião de leitores acerca da 

poesia de Eulálio Motta. Das L. 10 a 17 consta um testemunho do poema Jurema. Das L. 18 a 

25 constam duas trovas sem título, sendo a segunda trova referente ao testemunho de Tristeza. 

À L. 26 a rubrica do escritor, recuada à margem esquerda. À L. 27 a data maio, 987. À L. 28 a 

anotação Do livro, a sair:. À L. 29 a anotação “Meu caderno de Trovas”. Na margem esquerda, 
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próximo de cada estrofe do poema Jurema e de cada trova, constam, respectivamente, as 

numerações 7, 8, 8 e 81, escritas em tinta vermelha. 

 

TM6 

 

Manuscrito em tinta preta, com 28 linhas. Papel pautado, amarelado devido a ação do 

tempo, medindo 322mm × 219mm. Na margem superior consta o título Opinião, centralizado 

e escrito em maiúscula. Das linhas 2 a 8 há um parágrafo sobre a opinião de leitores acerca da 

poesia de Eulálio Motta. À L. 9 o título Trovas, recuado à margem esquerda. Das L. 10 a 25 

constam quatro trovas sem título, sendo a terceira trova referente ao testemunho de Tristeza. À 

L. 26 a rubrica do escritor, recuada à margem esquerda. À L. 27 a anotação De “Meu caderno 

de Trovas,. À L. 28 a anotação a sair. Na margem esquerda, próximo de cada trova, constam, 

respectivamente, as numerações 7, 8, 82 e 80, escritas em tinta vermelha. 

 

TM7 

 

Tristeza é a terceira trova da sequência de trovas escritas na f. 15r110. Localizada a partir 

da L. 10 até a L. 14. À L. 10 o título, centralizado, escrito em maiúscula e em tinta vermelha. 

Das linhas 11 a 14 os versos, recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro, 

o segundo e o terceiro verso se iniciam em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 10 

consta a numeração 96, escrita em tinta vermelha, com uma emenda sobreposta no último 

dígito: emenda-se 5 por 6.  

  

Análise das variantes 

 

O texto não apresenta variantes autorais substanciais, verificam-se apenas pequenas 

modificações na pontuação. No V. 4 há a supressão da vírgula nos testemunhos TM2 e TM3. 

No V. 4, no testemunho TM5, consta o sinal de reticências em lugar do sinal de exclamação.  

No que se refere à tradição da trova Tristeza, verifica-se que ela só aparece como trova 

autônoma e com título independente no testemunho TM7. 

 

Seleção do texto de base 

                                                           
110 Ver seção 3.1.1.14 Folha quinze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Toma-se como texto de base o testemunho TM7, embora o testemunho não apresente 

data, de acordo com as datas presentes no Meu Caderno de Trovas infere-se que a trova foi 

escrita entre as datas 17 e 22 de abril de 1987, pois na f. 13v constam trovas datadas de 17-5-

87 e na f. 16r consta uma trova datada de 22-5-87. Portanto, conjectura-se que por estar 

localizado na f.15r o testemunho TM7 tenha sido escrito em tal época. Os demais testemunhos 

apresentam datas anteriores ao mês de abril.  
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Texto crítico com o aparato 

 

TM7 

 

TRISTEZA111 TM1 TROVAS ANTOLÓGICAS (1) TM2 DE “MEU CADERNO DE 

TROVAS” TM3 DE MEU CADERNO DE TROVAS TM4 TROVAS de 

HOJE TM5 TM6 (s.t.)  

A tristeza está voltando...  

Novamente se avizinha... TM2 TM3 TM5 TM6 novamente 

Se existe sina da gente,  TM2 se existe [↑sina] da TM2 TM3 gente (s.v.) 

a de ser triste é a minha... TM5 minha! 

 TM2 TM3 TM4 TM5 TM6 [Eulálio Motta] 

 TM2 29-4-987 TM3 TM4 29-4-87 TM5 maio, 987 

                                                           
111 Os títulos dos testemunhos TM1, TM2, TM3 e TM4 referem-se aos nomes dos conjuntos de trovas em que tais 

testemunhos estão localizados. 
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5.57 FELIZ 

 

A trova Feliz dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 15r),  sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre  17-5-87 e 22-

5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

FL 

 

Feliz é a quarta trova da sequência de trovas escritas na f. 15r112. Localizada a partir da 

L. 15 até a L. 19. O título encontra-se recuado à margem esquerda, escrito em maiúscula e em 

tinta vermelha. Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro 

e o segundo verso se iniciam em maiúscula. No V. 1 há uma emenda sobreposta na primeira 

letra da palavra tudo, nota-se que inicialmente o escritor escreveu a letra T em tinta vermelha e 

em seguida reescreveu-a em tinta azul. No V. 2 a conjunção porém não está acentuada 

graficamente. No V. 4 o verbo ser conjugado na terceira pessoa do presente do subjuntivo, seja, 

recebe o acento circunflexo na vogal e. Na mesma linha do título, recuada à margem esquerda, 

consta a numeração 97, escrita em tinta vermelha, com uma emenda sobreposta no último 

dígito: emenda-se 6 por 7.  

  

                                                           
112 Ver seção 3.1.1.14 Folha quinze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

FL 

FELIZ  

  Tudo se acabou! É pena! FL {T}/T\udo 

Porém se assim você quis, FL Porem 

eu me conformo e desejo  

e desejo que você seja feliz! FL sêja 
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5.58 TUDO 

 

A trova Tudo dispõe um único testemunho manuscrito, localizado no caderno Meu 

Caderno de Trovas – CMCT (f. 15v),  sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre  

17-5-87 e 22-5-87.  

De acordo com a pesquisa nas fontes documentais, verificou-se que os versos dessa trova 

foram escritos inicialmente como parte do poema Tu e Você, localizado nos Manuscritos 

Avulsos.  

 

Descrição física do testemunho 

 

TD 

 

A trova Tudo é a primeira trova da sequência de trovas escritas na f. 15v113. Localizada a 

partir da L. 1 até a L. 5. À L. 1 o título, centralizado, escrito em maiúscula e em tinta vermelha. 

Da L. 2 a 5 constam os versos, recuados à margem esquerda, escritos em tinta azul e iniciados 

em maiúscula. À L. 1, ao lado esquerdo do título, há as numerações 97 97, escritas em tinta 

vermelha. Na primeira numeração há uma emenda sobreposta no último dígito: emenda-se 8 

por 7. À L. 2, ao lado esquerdo do V. 1, consta a numeração 98, também escrita em tinta 

vermelha. Na margem direita, próxima aos V. 2, 3 e 4, encontra-se a anotação V70, escrita em 

tinta preta. 

                                                           
113 Ver seção 3.1.1.14 Folha quinze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

TD 

 

TUDO 

O que resta é só tristeza... 

Só tristeza me ficou... 

Ela, pra mim, era tudo... 

E tudo agora acabou... 
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5.59 PASSADO 

 

A trova Passado dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 15v),  sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre  17-5-87 e 

22-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

PS 

 

Passado é a segunda trova da sequência de trovas escritas na f. 15v114. Localizada a partir 

da L. 6 até a L. 10. o título está centralizado, escrito em maiúscula e em tinta vermelha.  Os 

versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro, o terceiro e o 

quarto verso se iniciam em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 10, consta a 

numeração 98, escrita em tinta vermelha, com uma emenda sobreposta no último dígito: 

emenda-se 9 por 8. Na margem direita, próxima ao V. 2, consta a anotação: V71, escrita em 

tinta preta. 

                                                           
114 Ver seção 3.1.1.14 Folha quinze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

PS 

PASSADO 

Pena que tudo se acabe... 

que tudo esteja acabado... 

O presente é só tristeza... 

Só vive em mim o passado... 

  



253 

 

 

5.60 DE NINGUÉM  

 

A trova De ninguém dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu 

Caderno de Trovas – CMCT (f. 15),  sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre  17-

5-87 e 22-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

DN 

 

De ninguém é a terceira trova da sequência de trovas escritas na f. 15v115. Localizada a 

partir da L. 11 até a L. 15. O título encontra-se recuado à margem direita, escrito em maiúscula 

e em tinta vermelha. Os versos estão recuados à margem esquerda, escritos em tinta azul e se 

iniciam em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da linha do título, consta a numeração 

99, sobreposta à numeração 100, ambas escritas em tinta vermelha. Na margem direita, ao lado 

do segundo verso consta a anotação: V69, escrita em tinta preta. No título e no V. 4, a palavra 

ninguém não está acentuada graficamente. No V. 2, a palavra ódio também não está acentuada 

graficamente. 

  

                                                           
115 Ver seção 3.1.1.14 Folha quinze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

DN 

 

DE NINGUÉM DN ninguem 

Tem só ódio, só rancor... DN odio 

Amor ela já não tem...  

Agora não sou mais d’ela  

E ela não é de ninguém DN ninguem 
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5.61 MESQUINHO 

 

A trova De Mesquinho dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu 

Caderno de Trovas – CMCT (f. 15v),  sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre  

17-5-87 e 22-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

MQ 

 

Mesquinho é a quarta trova da sequência de trovas escritas na f. 15v116. Localizada a partir 

da L. 16 até a L. 20. O título está centralizado, escrito em maiúscula e em tinta vermelha, ao 

seu lado direito, consta a numeração 100, também escrita em tinta vermelha. Os versos estão 

recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. Apenas o primeiro verso se inicia em 

maiúscula. No V.1 consta uma emenda sobreposta na primeira letra do pronome te. No V. 3 a 

palavra odio encontra-se rasurada e cancelada.  Na margem esquerda, na altura da L. 16, consta 

a numeração 100, escrita em tinta vermelha, com uma emenda sobreposta no último dígito: 

emenda-se 1 por 0. Na margem direita, próxima aos V. 3 e 4, consta a anotação: V68, escrita 

em tinta preta. 

  

                                                           
116 Ver seção 3.1.1.14 Folha quinze reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

MQ 

 

MESQUINHO  

Nunca tivesse te visto, MQ {t}/t\e 

encontrado em meu caminho,  

Não estaria sofrendo MQ {ódio} Não estaria sofrendo 

ódio infundado e mesquinho...  
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5.62 BEM TE VI... 

 

A trova Bem te vi... dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 16r), sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre 17-5-87 e 

22-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

BTV 

 

Bem te vi... é a primeira trova da sequência de trovas escritas na f. 16r117. Localizada a 

partir da L. 1 até a L. 5. O título está localizado na margem superior, recuado à margem 

esquerda, escrito em tinta vermelha. Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em 

tinta azul. Apenas o primeiro verso se inicia em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da 

L. 1, consta a numeração 101, escrita em tinta vermelha. Na margem direita, próxima aos V. 3 

e 4, consta a anotação: V72, escrita em tinta preta. 

                                                           
117Ver seção 3.1.1.15 Folha dezesseis reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

BTV 

 

BEM TE VI... 

Toda manhã, quando acordo, 

ouço a voz do bem-te-vi 

me oferecendo uma rima 

para rimar com Edy... 
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5.63 ROMANCE 

 

A trova Romance dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 16r),  sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre  17-5-87 e 

22-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

RM 

 

Romance é a segunda trova da sequência de trovas escritas na f. 16r118. Localizada a partir 

da L. 6 até a L. 10. O título está centralizado, escrito em maiúscula e em tinta vermelha. Os 

versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. Apenas o primeiro verso se 

inicia em maiúscula. No V.4 a palavra namoro foi riscada e substituída pela palavra romance 

na entrelinha superior. N margem esquerda, na altura da L 6, consta a numeração 102.Na 

margem direita, próxima aos V. 1 e 2, consta a anotação: V73, escrita em tinta preta. 

  

                                                           
118 Ver seção 3.1.1.15 Folha dezesseis reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

RM 

 

ROMANCE  

Dois anos! E só dois anos,  

em Monte Alegre vivi,  

sentindo um sabor de céu:  

meu romance com Edy... RM {namoro}/romance\ 
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5.64 VAZIA 

 

A trova Vazia dispõe de três testemunhos manuscritos no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT: dois testemunhos localizados na f. 16r, o primeiro sem data, conjectura-se 

que o mesmo foi escrito entre 17-5-87 e 22-5-87, o segundo testemunho datado de 22-5-87, o 

terceiro testemunho está localizado na f. 16v, sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito 

entre 22-5-87 e 30-5-87. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

VM1 

 

Manuscrito em tinta azul. O testemunho está localizado na f. 16r119. Terceira trova da 

sequência de trovas da folha, localizada a partir da L. 12. à L. 15. Sem título. Os versos estão 

recuados à margem esquerda e possuem marcas de cancelamento, sobre os mesmos constam 

quatro riscos diagonais, feitos em tinta azul, no sentido decrescente da esquerda para a direita. 

O primeiro verso se inicia em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 12, há numeração 

103, escrita em tinta vermelha. No V. 2 a palavra constante está rasurada e a palavra torno-se 

possui emenda sobreposta.  

 

VM2 

 

O texto de base está localizado na f. 16r. Quarta trova da sequência de trovas da folha, 

localizada da L. 16 a. 21. À L. 16 o título, recuado à margem direita, escrito em tinta vermelha 

e em maiúscula, ao seu lado esquerdo conta a numeração 104, também escrita em tinta 

vermelha. Da L. 17 a 20 constam os versos, alinhados à margem esquerda, escritos em tinta 

azul. O primeiro verso se inicia em maiúscula. À L. 21 a data 22-5-87. Na margem esquerda, 

na altura da L. 17, há numeração 104, escrita em tinta vermelha, com emenda sobreposta feita 

em tina azul: emenda-se 103 por 104. Na margem direita, na altura da L. 17 consta a anotação 

V67 escrita em tinta preta. 

 

VM3 

                                                           
Ver seção 3.1.1.15 Folha dezesseis reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Manuscrito em tinta azul. O testemunho está localizado na f. 16v120. Primeira trova da 

sequência de trovas da folha, localizada a partir da L. 1.a L. 4. Sem título. Os versos estão 

recuados à margem esquerda e possuem marcas de cancelamento, sobre os mesmos constam 

três riscos diagonais, feitos em tinta vermelha, no sentido crescente da esquerda para a direita. 

O primeiro verso se inicia em maiúscula. Na margem superior consta a anotação: Ver pagina 

ant. Na margem esquerda, na altura da L. 1, há numeração 104, escrita em tinta vermelha.  

 

Análise das variantes 

 

As variantes presentes no texto estão relacionadas à sintaxe e à ortografia. Nota-se que os 

testemunhos VM1 e VM3 foram cancelados. Na margem superior da f 16v o autor escreveu: 

Ver pagina ant,, indicando que a retomada da trova Vazia na folha anterior. Entre os 

testemunhos VM1 e os testemunhos VM2 e VM3 há uma mudança na ordem sintática das 

palavras, substituição e supressão vocábulos no V. 1, em VM1 tem-se a expressão Depois que 

acabou você, modificada por Quando você acabou, em VM2 e VM3, verifica-se a substituição 

do advérbio depois pelo advérbio quando, a supressão do pronome que e a alteração na ordem 

sintática, o pronome pessoal passa a ocupar posição anterior ao verbo. Em ambas as expressões 

a métrica do verso não é alterada. No que se refere à ortografia, observa-se que em todos os 

testemunhos a palavra vazia está escrita com a consoante s em lugar de z, exceto no título do 

testemunho VM2. 

 

Seleção do texto de base 

 

Toma-se como texto de base o testemunho VM2, por apresentar características de um 

texto definitivo, o mesmo não possui emendas nem marcas de rasuras e borrões. Além do mais, 

os testemunhos VM1 e VM3 estão cancelados.  

 

                                                           
120 Ver seção 3.1.1.15 Folha dezesseis reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

VM2 

 

VAZIA VM1 VM3 (s.t.) 

Quando você acabou, VM1 {Depois que acabou você,} VM3 {Quando você acabou,} 

a vida ficou vazia... VM1 {a vida ficou vasia...} VM2 vasia VM3 {a vida ficou vasia...} 

e o sofrimento tornou-se VM1 {e o sofrimento {constante}{†}/torno-se\} VM3 {e o sofrimento tornou-se} 

o meu pão de cada dia... VM1 {{o} meu pão de cada dia...} VM3 {o meu pão de cada dia...} 

 VM2 22-5-87 
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5.65 ACABAR 

 

A trova Acabar dispõe de dois testemunhos manuscritos no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT, f. 15r e f. 16v, testemunhos sem data, conjectura-se que os mesmos foram 

escrito entre 16-5-87 e 30-5-87. 

 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

AM1 

 

Testemunho localizado na f. 15r121. Primeira trova da sequência de trovas da folha, 

localizada a partir da L. 1 até a L. 4. O título está escrito em maiúscula, em tinta vermelha e 

está localizado na margem superior, recuado à margem esquerda. Da L. 1 até a L. 4 constam os 

versos, recuados à margem esquerda, escritos em tinta azul, com o primeiro verso iniciado em 

maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 1, há numeração 93, escrita em tinta vermelha. 

No V. 2, a conjunção e que inicia o verso está cancelada com um traço vertical, feito em tinta 

vermelha. Ainda nesse verso, consta a letra V escrita em tinta vermelha sobreposta à primeira 

sílaba da última palavra do verso: {co}/V\mentar. 

 

AM2 

 

Testemunho localizado na f. 16v122. Segunda trova da sequência de trovas da folha, 

localizada a partir da L. 6 até a L. 10. À L. 6 o título escrito em maiúscula, em tinta vermelha, 

recuado à margem direita e com uma emenda sobreposta na primeira letra do mesmo. Da L. 7 

até a L. 10 constam os versos, recuados à margem esquerda, escritos em tinta azul, com o 

primeiro e o segundo verso iniciados em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 6, há 

numeração 105, escrita em tinta vermelha, com emenda sobreposta no segundo dígito: emenda-

se 4 por 5. Nos V. 1  e 2 constam algumas marcas de rasuras, emendas e acréscimos. No V. 1 

há um acréscimo do pronome oblíquo átono me na entrelinha superior, escrito em tinta azul, 

que, por sua vez, apresenta uma emenda sobreposta feita em tinta vermelha. Nesse mesmo verso 

há uma substituição por sobreposição: substitui-se cabe por compete, e consta também o 

                                                           
121 Ver seção 3.1.1.14 Folha quinze reto e verso com a descrição completa da folha. 
122 Ver seção 3.1.1.15 Folha dezesseis reto e verso com a descrição completa da folha. 
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cancelamento do pronome oblíquo tônico mim, por meio de dois traços horizontais feitos em 

tinta azul.  

 

Não [↑{me}/me\] {cabe a}/compete\ {mim} escrever... 

 

No V. 2 consta uma rasura na conjunção e que inicia o verso e no verbo falar no infinitivo. 

Além de uma modificação por sobreposição da consoante n minúscula pra N maiúscula. Nesse 

caso, o escritor substitui o verbo falar pelo verbo comentar o que leva a eliminação da 

conjunção e para que se possa manter a métrica do verso. 

 

{E}{n}/N\ão me cabe {falar}, comentar 

 

Análise das variantes 

 

As variantes autorais que a trova apresenta referem-se ao léxico, à ortografia e à 

organização sintática. Em ambos os testemunhos as mudanças ocorrem somente nos dois 

primeiros versos. No V. 1 do testemunho AM1 tem-se a expressão Não cabe a mim escrever... 

que é substituída pela expressão Não me compete escrever..., no testemunho AM2. Verifica-se 

nesse primeiro verso que o testemunho AM2 apresenta marcas de reescrita: acrescenta-se o 

pronome oblíquo átono me na entrelinha superior; substitui-se o verbo caber pelo verbo 

competir, ambos conjugados na primeira pessoa do singular no tempo presente do indicativo; e 

cancelamento do pronome oblíquo tônico mim. A substituição de um verbo por outro implica 

na mudança do pronome oblíquo tônico para o pronome oblíquo átono em posição enclítica.  

No V. 2, tanto em AM1, quanto em AM2, a conjunção e e o verbo falar estão riscados indicando 

anulação dos mesmos. A diferença é que em AM1 a conjunção e encontra-se escrita em 

minúscula e está cancelada por de um risco vertical em tinta vermelha. Já em AM2 essa 

conjunção está escrita em maiúscula e está cancelada por meio de dois riscos verticais, feitos 

em tinta azul. 

 

Seleção do texto de base 
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O texto de base apresentado corresponde ao último texto avalizado pelo autor, nesse caso 

o testemunho AM2, pois, de acordo com a ordem dada pelo próprio escritor a partir da 

numeração das folhas e das trovas, AM2 encontra-se em posição posterior ao AM1.   
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Texto crítico com o aparato 

 

AM2 

ACABAR AM2 {A}/A\CABAR 

Não me compete escrever... AM1 Não cabe a mim escrever...  

AM2 Não [↑{me}/me\] {cabe a} /compete\ {mim} escrever... 

Não me cabe comentar AM1 {e} AM2 {E} AM1 não AM2 {n}/N\ão AM1 AM2 {falar,}/comentar\. 

 

uma vez que não fui eu  

quem resolveu acabar...  
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5.66 ZABELÊ 

 

A trova Zabelê dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 16v), sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre 22-5-87 e 30-

5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

ZB 

 

Zabelê é a terceira trova da sequência de trovas escritas na f. 16v123. Localizada a partir 

da L. 11 até a L. 15. O título está centralizado, escrito em maiúscula e em tinta vermelha. Os 

versos estão recuados à margem esquerda, escritos em tinta azul e se iniciam em maiúscula. Ao 

lado esquerdo do V. 1, consta a numeração 106, escrita em tinta vermelha, com uma emenda 

sobreposta no último dígito: emenda-se 8 por 6. 

  

                                                           
123 Ver seção 3.1.1.15 Folha dezesseis reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

ZB 

 

ZABELÊ 

E... “Vamos fazer as pazes?” 

O canto da zabelê... 

Pode servir para mim... 

Mas não serve para você... 
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5.67 PERDIZ 

 

A trova Perdiz dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 16v), sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre 22-5-87 e 30-

5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

PD 

 

Perdiz é a quarta trova da sequência de trovas escritas na f. 16v124. Localizada a partir da 

L. 16 até a L. 20. O título encontra-se recuado à margem direita, escrito em maiúscula e em 

tinta vermelha, ao seu lado esquerdo, consta a numeração 107, também escrita em tinta 

vermelha. Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. Apenas o 

primeiro verso se inicia em maiúscula. Ao lado esquerdo do V.1, consta a numeração 107, 

escrita em tinta vermelha, com uma emenda sobreposta no último dígito: emenda-se 6 por 7.  

  

                                                           
124 Ver seção 3.1.1.15 Folha dezesseis reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

PD 

 

PERDIZ  

Pra você só a perdiz,  

o canto certo lhe traz:  

respondendo à zabelê, PD á 

diz: “comigo, nunca mais”  
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5.68 A MAIS BELA 

 

A trova A mais bela dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 17r), sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre 22-5-87 e 

30-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

AMB 

 

A mais bela é a primeira trova da sequência de trovas escritas na f. 17r125. Localizada a 

partir da L. 3 até a L. 7. O título está centralizado, escrito em maiúscula e em tinta vermelha. 

Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro, o segundo e 

o terceiro verso se iniciam em maiúscula. Ao lado esquerdo do V. 1, consta a numeração 108, 

escrito em tinta vermelha. 

                                                           
125 Ver seção 3.1.1.16 Folha dezessete reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

AMB 

 

A MAIS BELA 

Tornou-se minha inimiga... 

O golpe me foi profundo... 

Porque perdi a mais bela 

que conheci neste mundo! 
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5.69 INSÔNIA 

 

A trova Insônia dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 17r), sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre 22-5-87 e 30-

5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

IS 

 

Insônia é a segunda trova da sequência de trovas escritas na f. 17r126. Localizada a partir 

da L. 8 até a L. 12. O título está centralizado, escrito em maiúscula e em tinta vermelha. Os 

versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro, o segundo e o 

terceiro verso se iniciam em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 8, consta a 

numeração 109, escrita em tinta vermelha. o título Insônia está escrito sem acentuação gráfica. 

  

                                                           
126 Ver seção 3.1.1.16 Folha dezessete reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

IS 

 

INSÔNIA IS Insonia 

Já passou de meia noite...  

Ela deve estar dormindo...  

E eu sem sono e sem ela,  

minha vida consumindo!  
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5.70 JURA (2) 

 

A trova Jura (2) dispõe de dois testemunhos manuscritos no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT: um localizado na f. 15r e outro localizado na f. 17r, testemunhos sem data, 

conjectura-se que os mesmos foram escritos entre 16-5-87 e 30-5-87. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

JM(2)1 

 

Testemunho localizado na f. 15r127. Segunda trova da sequência de trovas da folha, 

localizada a partir da L. 6 até a L. 10. À L. 6 o título Sem lembrar, centralizado, escrito e 

maiúsculo e em tinta vermelha. Da L. 7 até a L. 10 constam os versos, recuados à margem 

esquerda, escritos em tinta azul, com o primeiro verso iniciado em maiúscula. Na margem 

esquerda, na altura da L. 6, há numeração 94, escrita em tinta vermelha. Na margem direita, na 

altura da L. 8, há a consoante V, escrita em maiúscula e em tinta vermelha.  

 

JM(2)2 

 

Testemunho localizado na f. 17r128. Terceira trova da sequência de trovas da folha, 

localizada a partir da L. 14 até a L. 18. À L. 14 o título Jura, centralizado e escrito em tinta 

vermelha. Das linhas 15 a 18 constam os versos, recuados à margem esquerda e escritos em 

tinta azul. O primeiro e o terceiro verso se iniciam em maiúscula. Na margem esquerda, na 

altura da L 14, há a numeração 1108, escrita em tinta vermelha, com o numeral oito cancelado 

com um risco vertical. 

 

Análise das variantes 

 

Os testemunhos não apresentam muitas variantes, observa-se apenas modificações na 

pontuação de alguns versos e a mudança no título, que passa de Sem lembrar no JM(2)1, para 

                                                           
127 Ver seção 3.1.1.14 Folha quinze reto e verso com a descrição completa da folha. 
128 Ver seção 3.1.1.16 Folha dezessete reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Jura, no JM(2)2. No segundo e quarto verso, do testemunho JM(2)2, suprimiu-se o sinal de 

reticências, presente no testemunho JM(2)1.  

Seleção do texto de base 

 

O texto de base apresentado corresponde ao último texto avalizado pelo autor, nesse caso 

compreende-se que o testemunho JM(2)2 apresenta características de um texto definitivo, não 

possui emendas nem  marcas de rasuras e, de acordo com a ordem dada pelo próprio escritor, a 

partir da numeração das folhas e das trovas, JM(2)2 encontra-se em posição posterior ao 

JM(2)1. 
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Texto crítico com o aparato 

 

JM(2)2 

 

JURA (2) JM(2)1 SEM LEMBRAR  JM(2)2 JURA 

Muitas vezes já jurei...  

jurando que te esqueci JM(2)1 esqueci... 

Mas não consigo, em verdade, JM(2)1 mas 

viver sem lembrar de ti JM(2)1 ti... 
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5.71 REI 

 

A trova Rei dispõe de dois testemunhos manuscritos no caderno Meu Caderno de Trovas 

– CMCT: um localizado na f. 14v e outro localizado na f. 17r, testemunhos sem data, 

conjectura-se que os mesmos foram escritos entre 16-5-87 e 30-5-87. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

RM1 

 

Testemunho localizado na f. 14v129. Primeira trova da sequência de trovas da folha, 

localizada a partir da L. 1 até a L. 5. À L. 1 o título, recuado à direita, escrito em maiúsculo e 

em tinta vermelha. Ao lado esquerdo do título consta a consoante C, escrita em maiúscula e em 

tinta vermelha. Da L. 2 a 5 constam os versos, recuados à margem esquerda, exceto o V.1, que 

está recuado à margem direita, escritos em tinta azul e iniciados em maiúscula. Ao lado 

esquerdo do v.1, há a numeração 89, escrita em tinta vermelha. Na margem direita, próxima 

aos V. 1 e 2, há a anotação V75, escrita em tinta preta.  

 

RM2 

 

Testemunho localizado na f. 17r130. Quarta trova da sequência de trovas da folha, 

localizada a partir da L. 19 até a L. 23. À L. 19 o título, centralizado e escrito em tinta vermelha. 

Da L. 20 a 23 os versos, recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro e o 

terceiro verso se iniciam em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 19, há a 

numeração 111 e a consoante C, ambas escritas em tinta vermelha. 

 

Análise das variantes 

 

Os testemunhos não apresentam muitas variantes, observa-se apenas modificações na 

pontuação de alguns versos. No V. 1, substitui-se o sinal de exclamação, no RM1, por uma 

vírgula, no RM2. No V. 3, do testemunho RM2, suprimiu-se o sinal de reticências, presente no 

                                                           
129 Ver seção 3.1.1.13 Folha quatorze reto e verso com a descrição completa da folha. 
130 Ver seção 3.1.1.16 Folha dezessete reto e verso com a descrição completa da folha. 
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testemunho RM1. No V. 1, substitui-se as reticências, no RM1, pelo o sinal de exclamação, no 

RM2. 

 

Seleção do texto de base 

 

O texto de base apresentado corresponde ao último texto avalizado pelo autor, nesse caso 

compreende-se que o testemunho RM2 apresenta características de um texto definitivo, não 

possui emendas nem marcas de rasuras e, de acordo com a ordem dada pelo próprio escritor, a 

partir da numeração das folhas e das trovas, RM2 encontra-se em posição posterior ao RM1. 
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Texto crítico com o aparato 

 

RM2 

 

REI  

Eu era grande, fui rei, RM1 rei! 

ela era minha rainha... RM1 Ela 

Agora já não sou dela RM1 dela... 

e ela deixou de ser minha! RM1 E minha... 
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5.72 PEDRAS E FLORES... 

 

A trova Pedras e Flores... dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu 

Caderno de Trovas – CMCT (f. 17v), testemunhos sem data, conjectura-se que os mesmos 

foram escritos entre 16-5-87 e 30-5-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

PEF 

 

Pedras e Flores... é a segunda trova da sequência de trovas escritas na f. 17v131. 

Localizada a partir da L.6 até a L.10. O título está recuado à margem esquerda, escrito em letra 

cursiva e em tinta vermelha. Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta 

azul. O primeiro e o terceiro verso se iniciam em maiúscula. No V. 1, a palavra difícil não está 

acentua graficamente. No V. 2, a palavra dores encontra-se acentuada graficamente, com acento 

circunflexo na vogal o. Ao lado esquerdo do V. 1, consta a numeração 113, escrita em tinta 

vermelha, com uma emenda sobreposta no último dígito: emenda-se 4 por 3. 

                                                           
131 Ver seção 3.1.1.16 Folha dezessete reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

PF 

 

PEDRAS E FLORES...  

É difícil, é incrível PF dificil, 

a minha vida de dores... PF dôres... 

Ela me atirando pedras,  

e eu lhe jogando flores  
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5.73 LEMBRAR 

 

A trova Lembrar dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 18r), datada de 31-5-87. 

Conforme as fontes documentais essa trova integrada ao poema Despedida, publicado no 

panfleto, datado de 23-6-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

LB 

 

Lembrar é a primeira trova da sequência de trovas escritas na f. 18r132. O título encontra-

se localizado na margem superior, recuado à margem direita, escrito em maiúscula e em tinta 

vermelha, ao seu lado esquerdo consta a numeração o 117, também escrita em tinta vermelha. 

Da L. 2 à L. 5 os versos, recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O V.1 e o V.2 

se iniciam em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 2, consta a numeração 116, 

escrita em tinta vermelha. À L. 6 a data 31-5-87, recuada à margem direita e escrita em tinta 

azul. 

                                                           
132 Ver seção 3.1.1.17 Folha dezoito reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

LB 

 

LEMBRAR  

Não lhe prometo esquecer...  

Não lhe prometo porque  

o único bem que me resta Lb unico 

é me lembrar de você...  

 LB 31-5-87 
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5.74 SOZINHO 

 

A trova Sozinho dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 18r), datado de 3-6-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

SZ 

 

Sozinho é a segunda trova da sequência de trovas escritas na f. 18r133. Localizada a partir 

da L. 6 até a L. 10. O título encontra-se recuado à margem esquerda, escrito em maiúscula e em 

tinta vermelha. Nas duas últimas letras do título consta um risco horizontal, feito em tinta 

vermelha. A última letra do título foi escrita sobreposta à dois riscos feitos em tinta azul, que 

fazem parte de uma sequência de três riscos verticais e um sinal de exclamação, que também 

foram riscados. Na altura da linha do título, consta a numeração 118, escrita em tinta vermelha 

Os versos estão recuados à margem esquerda, escritos em tinta azul e se iniciam em 

maiúscula. No V. 1, a letra inicial do pronome possesivo Meu foi escrito sobreposto à 

numeração 11{8}/7\. Essa numeração está escrita em tinta vermelha e o pronome em tinta azul. 

Na margem direita, ao lado do V. 4, consta a data 3-6-87, escrita em tinta azul. 

                                                           
133 Ver seção 3.1.1.17 Folha dezoito reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

SZ 

 

SOZINHO SZ Sozin{ho}  

Meu caminho! Meu caminho! SZ {11{8}/7\}/M\eu 

Que tristeza, meu caminho!  

Tristeza de não ser dela!  

Tristeza de ser sozinho! SZ 3-6-87 
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5. 75 DIFERENTE 

 

A trova Diferente dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 18r), datado de 3-6-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

DF 

 

Diferente é a terceira trova da sequência de trovas escritas na f. 18r.134 Localizada a partir 

da L. 11 até a L. 15. O título encontra-se recuado à margem esquerda, escrito em maiúscula e 

em tinta vermelha, ao seu lado esquerdo constam as numerações {118} e 119, também escritas 

em tinta vermelha. A numeração {118} está riscada com um traço horizontal, feito em tinta 

vermelha. Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro, o 

terceiro e o quarto verso se iniciam em maiúscula. Ao lado esquerdo do V. 1, consta a 

numeração 119, escrita em tinta vermelha, com uma emenda sobreposta no último dígito: 

emenda-se 8 por 9. No V. 4, a palavra mascida encontra-se escrita com a letra m, ao lado direito 

desse mesmo verso, consta a data 3-6-87, escrita em tinta azul. 

                                                           
134 Ver seção 3.1.1.17 Folha dezoito reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

DF 

 

DIFERENTE  

Era muito diferente  

o mundo quando eu nasci.  

Alto Bonito! Brinquedos  

E nem nascida era Edy! DF mascida 3-6-87 
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5.76 FAZ DE CONTA 

 

Faz de conta dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 18r), testemunhos sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrits entre 

30-5-87 e 6-6-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

FC 

 

Faz de conta é a quarta trova da sequência de trovas escritas na f. 18r135. Localizada a 

partir da L. 16 até a L. 20. O título encontra-se centralizado, escrito em maiúscula e em tinta 

vermelha, ao seu lado esquerdo conta a numeração {120} riscada com dois traços horizontais, 

e ao seu lado direito, consta a numeração 119, ambas as numerações estão escritas em tinta 

vermelha. Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. Apenas o 

primeiro verso se inicia em maiúscula. No V. 3, constam duas palavras canceladas {rancor, 

odio} e um acréscimo na entrelinha superior: [↑odio]. 

                                                           
135 Ver seção 3.1.1.17 Folha dezoito reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

FC 

 

FAZ DE CONTA  

Faz de conta que marcamos  

um encontro em Salvador:  

tu sem levar o teu ódio FC tu sem levar o teu {rancor} [↑odio], {ódio} 

eu levando o meu amor  
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5.77 FIM 

 

A trova Fim dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 18v), datado de 6-6-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

FM 

 

Fim é a primeira trova da sequência de trovas escritas na f. 18v136. Localizada a partir da 

L. 1 até a L. 5. O título está centralizado, escrito em maiúscula e em tinta vermelha, ao seu lado 

esquerdo consta a numeração 120, escrita em tinta vermelha e com uma emenda sobreposta no 

último dígito: emenda-se 1 por 0. Ao lado direito do título, consta a consoante C, também escrita 

em maiúscula e em tinta vermelha. Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em 

tinta azul. Apenas o primeiro verso se inicia em maiúscula. Na L. 6, ao lado direito do título 

Mentira, segunda trova da sequência da folha, consta a data 6-6-87, escrita em tinta azul, 

referente à trova Fim. 

  

                                                           
136 Ver seção 3.1.1.17 Folha dezoito reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

FM 

 

FIM  

Tudo indica estar chegando  

o começo do meu fim...  

fumando, pensando nela,  

tirando a vida de mim...  

 FM 6-6-87 
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5.78 MENTIRA 

 

A trova Mentira dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 18v), testemunho sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre 

6-6-87 e 24-6-87. 

Conforme as fontes documentais essa trova integrada ao poema Despedida, publicado nos 

panfletos panfleto, datado de 23-6-87. 

 

Descrição Física do Testemunho 

 

MTA 

 

Mentira é a segunda trova da sequência de trovas escritas na f. 18v137. Localizada a partir 

da L. 6 até a L. 10. À L. 6 o título, recuado à margem direita, escrito em maiúscula e em tinta 

vermelha. Da L. 7 a 10 os versos, recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O V. 

V.1 se inicia em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 7, consta a numeração 121, 

escrita em tinta vermelha, com emenda sobreposta no último dígito: emenda-se 2 por 1. Na 

margem direita, na altura da L. 9, consta a anotação P. 12 escrita em tinta preta. 

                                                           
137 Ver seção 3.1.1.17 Folha dezoito reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

MTA 

 

MENTIRA 

Minto sempre quando digo 

que em verdade te esqueci... 

pois verdade é que não posso 

viver sem lembrar de ti... 
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5.79 CASA D’ELA 

 

A trova Casa d’ela dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 18v), testemunho sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre 

6-6-87 e 24-6-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

CD 

 

Casa d’ela é a terceira trova da sequência de trovas escritas na f. 18v138. Localizada a 

partir da L. 11 até a L. 15. O título está recuado à margem direita, escrito em maiúscula e em 

tinta vermelha. Ao lado esquerdo do título, consta a numeração 122, também escrita em tinta 

vermelha, com uma emenda sobreposta no último dígito: emenda-se 3 por 2. Os versos estão 

recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O segundo e o terceiro verso se iniciam 

em maiúscula.  

                                                           
138 Ver seção 3.1.1.17 Folha dezoito reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

CD 

 

CASA D’ELA  

Dois dias em Salvador.  

E não fui à casa dela. CD á 

Volto sem ver sua porta  

e sem ver sua janela...  
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5.80 VEDADA 

 

A trova Vedada dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 18v), testemunho sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre 6-

6-87 e 24-6-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

VD 

 

Vedada é a quarta trova da sequência de trovas escritas na f. 18v139. Localizada a partir 

da L. 16 até a L. 20. O título encontra-se recuado à margem direita, escrito em maiúscula e em 

tinta vermelha. Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro 

e o terceiro verso se iniciam em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 16, consta a 

numeração 123, escrita em tinta vermelha, com uma emenda sobreposta no último dígito: 

emenda-se 4 por 3. 

  

                                                           
139 Ver seção 3.1.1.17 Folha dezoito reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

VD 

 

VEDADA 

Naquela casa é vedada 

a minha entrada. Não vou. 

Tudo ficou diferente 

depois que tudo mudou... 
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5.81 PENA 

 

A trova Pena dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 19r), testemunho sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre 6-

6-87 e 24-6-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

PN 

 

Pena é a primeira trova da sequência de trovas escritas na f. 19r140. Localizada a partir da 

L. 1 até a L. 5. O título está localizado na margem superior, centralizado, escrito em maiúscula 

e em tinta vermelha, ao seu lado esquerdo, consta a numeração 124, também escrita em tinta 

vermelha, com uma emenda sobreposta no último dígito: emenda-se 5 por 4. Os versos estão 

recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro e o terceiro verso se iniciam 

em maiúscula.  

  

                                                           
140 Ver seção 3.1.1.18 Folha dezenove reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

PN 

 

PENA 

Minha pena está dormindo 

sem intenção de acordar... 

Domina, forte, a tristeza 

que não consigo evitar... 
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5.81 A CASA 

 

A trova A casa dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 19r), testemunho sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre 6-

6-87 e 24-6-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

AC 

 

A casa é a segunda trova da sequência de trovas escritas na f. 19r141. Localizada a partir 

da L. 6 até a L. 10. Com foxing, na margem esquerda, na altura da L.10, O título encontra-se 

recuado à margem esquerda, escrito em maiúscula e em tinta vermelha, ao seu lado direito, 

consta a numeração 125, também escrita em tinta vermelha, com uma emenda sobreposta no 

último dígito: emenda-se 6 por 5. Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em 

tinta azul. O primeiro, o segundo e o terceiro verso se iniciam em maiúscula. Na margem 

esquerda, na entrelinha superior da L. 7, consta a numeração 26, escrita em tinta vermelha, 

cancelada por meio de dois traços diagonais, feitos em tinta vermelha, no sentido crescente da 

esquerda para a direita.  

  

                                                           
141 Ver seção 3.1.1.18 Folha dezenove reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

AC 

 

A CASA 

Meu passeio em Monte Alegre! 

Tão diferente a cidade! 

A casa onde ela morava 

não mais existe, é saudade! 
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5.83 ENCONTRO 

 

A trova Encontro dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 19r), testemunho sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre 

6-6-87 e 24-6-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

EC 

 

Encontro é a terceira trova da sequência de trovas escritas na f. 19r142. Localizada a partir 

da L.11 até a L. 15. Com foxing, na margem esquerda, na altura da L.13. O título encontra-se 

centralizado, escrito em maiúscula e em tinta vermelha. Os versos estão recuados à margem 

esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro e o terceiro verso se iniciam em maiúscula. No V. 

1 consta o pronome me cancelado, com dois riscos horizontais feitos em tinta preta: {me}. Na 

margem esquerda, na entrelinha superior da L. 12, consta a numeração 126, escrita em tinta 

vermelha, com emenda sobreposta no último dígito: emenda-se 7 por 8. Na margem direita, 

próximo ao V. 2, consta a anotação P 18, escrita em tinta preta, com emenda sobreposta no 

último número: emenda-se 9 por 8. 

  

                                                           
142 Ver seção 3.1.1.18 Folha dezenove reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

EC 

 

ENCONTRO  

Loja Rios... nunca esqueço... EC nunca {me} 

nunca esqueço aquele dia...  

Nossos olhos se encontraram...  

eu entrava e ela saía...  
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5.84 MOMENTO 

 

A trova Momento dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 19r), testemunho sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre 

6-6-87 e 24-6-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

MM 

 

Momento é a quarta trova da sequência de trovas escritas na f. 19r143. Localizada a partir 

da L. 16 até a L. 20. O título encontra-se centralizado, escrito em maiúscula e em tinta vermelha. 

Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro e o terceiro 

verso se iniciam em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 16, consta a numeração 

127, escrita em tinta vermelha, com uma emenda sobreposta no último dígito: emenda-se 8 por 

7. Na margem direita, próximo ao V. 3, consta a anotação Pag. 111, escrita em tinta preta. 

                                                           
143 Ver seção 3.1.1.18 Folha dezenove reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

MM 

 

MOMENTO 

Primeira vez que seus olhos 

se fixaram nos meus... 

Foi um momento sublime 

foi uma graça de Deus! 
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5.85 RANCOR (2) 

 

A trova A Rancor (2) dispõe de três testemunhos manuscritos no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT: um localizado na f. 11v, outro localizado na f. 17v e outro localizado na f. 

19v. 

Conforme as fontes documentais, os versos dessa trova foram reescritos no poema Natal, 

que possui cinco estrofes e foi publicado em panfletos. Datado de 25-12-87, com nota de rodapé 

informando: “De ‘Canções de meu caminho’ 3ª ed. a sair.”.  

Para a edição da trova em questão, considera-se como variantes os testemunhos 

manuscritos por se apresentarem como poemas autônomos. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

RM(2)1 

 

Testemunho localizado na f. 11v144. Quarta trova da sequência de trovas da folha, 

localizada a partir da L. 16 até a L. 20. À L. 16 o título escrito em tinta vermelha, em maiúscula 

e centralizado, ao seu lado direito consta a numeração 67, também escrita em tinta vermelha. 

Da L. 17 a 20 os versos, recuados à margem esquerda, escritos em tinta azul, com o primeiro e 

o segundo verso iniciados em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 17, consta a 

numeração 67, escrita em tinta vermelha. Na margem direita, na altura das L. 17 e 18, consta a 

anotação V95, escrita em tinta preta. 

 

RM(2)2 

 

Testemunho localizado na f. 17v145. Primeira trova da sequência de trovas da folha, 

localizada a partir da L. 1 até a L. 5. À L. 1 o título centralizado, escrito em tinta vermelha e 

em maiúscula, ao seu lado direito consta a numeração 112, também escrita em tinta vermelhae. 

Das linhas 2 a 5 constam os versos, recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul, com 

o primeiro  o segundo verso iniciados em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 2 

consta a numeração 112 seguida de um travessão e escrita em tinta vermelha. No V. 2 há uma 

                                                           
144 Ver seção 3.1.1.10 Folha onze reto e verso com a descrição completa da folha. 
145 Ver seção 3.1.1.16 Folha dezessete reto e verso com a descrição completa da folha. 
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emenda sobreposta na primeira palavra e um acréscimo na entrelinha superior riscado: 

{Porem}/Porem\[↑{Convem}]. 

 

RM(2)3 

 

Testemunho localizado na f. 19v146. Manuscrito em tinta azul. Primeira trova da sequência 

de trovas da folha, localizada a partir da L. 1 até a L. 4. Sem título. Os versos estão recuados à 

margem esquerda. O primeiro verso se inicia em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da 

L. 11, consta a numeração 107 escrita em tinta vermelha. 

 

Análise das variantes 

 

As variantes autorais presentes no texto referem-se ao léxico, pontuação e acentuação. 

Observa-se também a modificação de um verso inteiro. No testemunho RM(2)1 consta o título 

Amor, que é substituído pela palavra Rancor, nos testemunhos RM(2)2 e RM(2)3. Em RM(2)3 

o título não está acentuado. No V. 1 tem-se a expressão Quero respeitar teu ódio..., substituída 

por É cruel o teu rancor... nos testemunhos RM(2)2 e RM(2)3. Essa modificação não altera a 

métrica do verso, embora o sentido seja alterado. Percebe-se na primeira expressão um tom 

mais irônico, enquanto na segunda expressão o eu lírico é mais direto ao tratar dos sentimentos 

de sua amada. Ainda nesse verso, verifica-se modificação na pontuação, em que substitui-se o 

sinal de exclamação, presente no testemunho RM(2)2, pelo sinal de reticências no testemunho 

RM(2)3. No V. 2 o testemunho RM(2)2 apresenta marcas de rasura, a palavra Porem está 

riscada e é substituída pela palavra Convem na entrelinha superior. Em todos os testemunhos 

os termos porem e convem não estão acentuados. Ao final do V. 2 há um acréscimo do sinal de 

pontuação dois pontos, no testemunho RM(2)3. 

Nos versos 3 e 4 também se observam mudanças na pontuação. No V. 3, tem-se o sinal 

de reticências ao final do verso no testemunho RM(2)1, esse sinal é substituído por uma vírgula 

em RM(2)2 que, por sua vez, é suprimida em RM(2)3. No V. 4 substitui-se o sinal de 

reticências, presente nos testemunhos RM(2)1 e RM(2)2, pelo sinal de exclamação.  

 

 

 

                                                           
146 Ver seção 3.1.1.18 Folha dezenove reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Seleção do texto de base 

 

Toma-se como texto de base o testemunho RM(2)3, que corresponde ao último texto 

avalizado pelo autor. O testemunho RM(2)3 apresenta características de um texto definitivo, 

não possui emendas nem marcas de rasuras e, de acordo com a ordem dada pelo próprio escritor, 

a partir da numeração das folhas e das trovas, RM(2)3 encontra-se em posição posterior aos 

testemunhos RM(2)1 e RM(2)2.  
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Texto crítico com o aparato 

 

RM(2)3 

 

RANCOR (2)   RM(2)1 AMOR RM(2)3 RANCÔR 

É cruel o teu rancor...  RM(2)1 Quero respeitar teu ódio... RM(2)2 rancôr! 

Porém que saibas, convém:  RM(2)2 {Porem}[↑{Convem}] RM(2)1 RM(2)3 Porem 

convem 

que ainda te tenho amor RM(2)1 amor... RM(2)2 amor, RM(2)3 tenho {a} 

ainda te quero bem! RM(2)1 RM(2)2 bem... 
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5.86 SAUDADE 

 

A trova Saudade dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 20r), testemunho sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre 

6-6-87 e 24-6-87. 

Conforme as fontes documentais essa trova integrada ao poema Despedida, publicado 

nos panfletos, datado de 23-6-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

SD 

 

Saudade é a primeira trova da sequência de trovas escritas na f. 20r147. Localizada a partir 

da L. 1até a L. 5. À L. 1 o título, centralizado, escrito em maiúscula e em tinta vermelha. Da L. 

2 a 5 os versos, recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. Os V. 1, 2 e 3 se iniciam 

em maiúscula. Ao lado esquerdo do título consta a numeração 133 escrita em tinta vermelha. 

Na margem direita, na altura da L. 3, consta a anotação p. 16 escrita em tinta preta. 

  

                                                           
147 Ver seção 3.1.1.19 Folha vinte reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

SD 

 

SAUDADE 

Meu passeio em Monte Alegre! 

Tão diferente a cidade! 

A casa onde ela morava 

não mais existe, é saudade. 
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5.87 ANTIGA ALEGRIA 

 

A trova Antiga alegria dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu 

Caderno de Trovas – CMCT (f. 20r), testemunho sem data, conjectura-se que o mesmo foi 

escrito entre 6-6-87 e 24-6-87. 

Conforme as fontes documentais essa trova integrada ao poema Final, publicado em 

forma de panfleto em novembro de 1987. 

 

Descrição física do testemunho 

 

AA 

 

Antiga alegria é a segunda trova da sequência de trovas escritas na f. 20r148. Localizada 

a partir da L. 6 até a L. 10. À L. 6 o título, centralizado, escrito em maiúscula e em tinta 

vermelha. Da L. 7 a 10 os versos, recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O 

primeiro verso se inicia em maiúscula. Entre as duas palavras do título consta a numeração 134, 

escrita em tinta vermelha. Na margem direita, na altura da L. 6, consta a anotação Pag. 16, 

escrita em tinta preta. 

  

                                                           
148 Ver seção 3.1.1.19 Folha vinte reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

AA 

 

ANTIGA ALEGRIA 

Não consigo um só momento, 

nem de noite nem de dia, 

pra viver sem pensar nela... 

a minha antiga alegria... 
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5.88 O IMPOSSÍVEL  

 

A trova O Impossível dispõe de dois testemunhos manuscritos no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT: um localizado na f. 20r, datado de 24-6-87 e outro localizado na f. 23v. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

OIM1 

 

Testemunho localizado na f. 20r149. Terceira trova da sequência de trovas da folha, 

localizada a partir da L. 12 até a L. 16. À L. 12 o título O Impossível, recuado à margem direita, 

escrito e maiúsculo e em tinta vermelha, ao seu lado esquerdo consta a numeração 135, também 

escrita em tinta vermelha. Da L. 13 a 16 os versos, recuados à margem esquerda, escritos em 

tinta azul, com o primeiro verso iniciado em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 

14, há a anotação P. 17, escrita em tinta preta. Na margem direita, na altura da L. 16 encontra-

se a data 24-6-87. 

 

OIM2 

 

Testemunho localizado na f. 23v. Quarta trova da sequência de trovas da folha, localizada 

a partir da L. 17 até a L. 20. Trova sem título. Das linhas 17 a 20 constam os versos, recuados 

à margem esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro e o terceiro verso se iniciam em 

maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L 16, há a numeração 112, escrita em tinta 

vermelha. 

 

Análise das variantes 

 

Os testemunhos não apresentam muitas variantes, observa-se modificações apenas no V. 

2. Verificam-se mudanças de ordem sintática, na acentuação e na pontuação do. Em OIM1 tem 

se a expressão e eu a garôto voltasse, em OIM2 acrescenta-se o verbo ser antes da palavra 

garoto e desloca-se o pronome eu para posição posterior ao vocábulo garoto: e a ser garoto eu 

                                                           
149 Ver seção 3.1.1.19 Folha vinte reto e verso com a descrição completa da folha. 
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voltasse. Em OIM1 a palavra garoto está acentuada graficamente, e ao final do verso há uma 

vírgula. 

 

Seleção do texto de base 

 

Toma-se como texto de base o testemunho OIM1, embora o testemunho OIM2 se 

encontre em posição posterior ao OIM1, nesse caso específico, elege-se o testemunho OIM1 

devido ao fato de o mesmo apresentar título. Ambos os testemunhos não apresentam marcas de 

rasuras ou emendas e não possuem muitas variantes textuais. 

  



318 

 

 

Texto crítico com o aparato 

 

OIM2 

 

O IMPOSSÍVEL OIM1 IMPOSSIVEL OIM2 (s.t.) 

Voltasse a ser menina  

e eu a garoto voltasse, OIM1 garôto OIM2 e a ser garoto eu voltasse 

de certo esta vida amarga OIM2 De 

em doçura se tornasse...  

 OIM1 24-6-87 
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5.89 PERDIDO 

 

A trova Perdido dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 20r), datado de 24-6-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

PDO 

 

Perdido é a quarta trova da sequência de trovas escritas na f. 20r150. Localizada a partir 

da L. 16 até a L. 20. O título está recuado à margem direita, escrito em maiúscula e em tinta 

vermelha, ao seu lado consta a numeração 136, também escrita em tinta vermelha. Os versos 

estão recuados à margem esquerda, escritos em tinta azul e se iniciam em maiúscula. No V. 4, 

consta uma emenda sobreposta na palavra Monte, escrita em tinta azul. Nesse mesmo verso, o 

nome da cidade Monte Alegre está sublinhado com uma linha azul, interrompida. Ao lado 

direito do mesmo verso consta a data 24/6/87. Na margem direita, próximo ao V. 2, consta a 

anotação Pag. 17, escrita em tinta preta. 

  

                                                           
150 Ver seção 3.1.1.19 Folha vinte reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

PDO 

 

PERDIDO  

Meu Monte Alegre perdido!  

Toda a beleza findou!  

Até teu nome querido,  

Monte Alegre, se acabou PDO {Monte}/Monte\ 24/6/87 
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5.90 VIVO ASPIRANDO O IMPOSSÍVEL 

 

A trova Vivo aspirando o impossível dispõe de um único testemunho, manuscrito no 

caderno Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 20v), testemunho sem data, conjectura-se que o 

mesmo foi escrito entre 24-6-87 e 8-7-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

VAI 

 

Manuscrito em tinta azul, sem título, é a primeira da sequência de trovas escritas na f. 

20v151. Localizada a partir da L. 2 até a L 5. À L. 1 consta a numeração 137, escrita em tinta 

vermelha, com emenda sobreposta no primeiro dígito. Da L. 2 a 5 os versos recuados à margem 

esquerda. O primeiro, o terceiro e o quarto verso se iniciam em maiúscula.  

  

                                                           
151 Ver seção 3.1.1.19 Folha vinte reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

VAI 

 

VIVO ASPIRANDO O IMPOSSÍVEL  

Vivo aspirando o impossível: VAI impossivel  

a esperança de encontrá-la.  VAI encontra-la  

Não aparece na rua...   

E em casa não me fala...  
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5.91 PAVOR 

 

A trova Pavor dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 20v), testemunho sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre 24-

6-87 e 8-7-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

PV 

 

Pavor é a terceira trova da sequência de trovas escritas na f. 120v152. Localizada a partir 

da L.10 até a L 14. O título está centralizado, escrito em maiúscula e em tinta vermelha. Ao 

lado esquerdo do título consta a numeração 139, também escrita em tinta vermelha. Os versos 

estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro e o terceiro verso se 

inicia em maiúscula. No V. 2 consta um acréscimo da letra r no verbo morre, na entrelinha 

superior, feito em tinta vermelha.  

                                                           
152 Ver seção 3.1.1.19 Folha vinte reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

PV 

 

PAVOR  

Eu tenho medo da morte...  

pelo pavor de morrer PV mo[↑r]rer 

Sem ter oportunidade  

de alguma vez te rever...  
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5.92 TEU ÓDIO 

 

A trova Teu ódio dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 20v), testemunho sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre 

24-6-87 e 8-7-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

TO 

 

Teu ódio é a quarta trova da sequência de trovas escritas na f. 20v153. Localizada a partir 

da L. 15 até a L. 19. O título está centralizado, escrito em maiúscula e em tinta vermelha, ao 

seu lado direito consta a numeração 140, também escrita em tinta vermelha. Os versos 

encontram-se recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. Apenas o primeiro verso se 

inicia em maiúscula.  

                                                           
153 Ver seção 3.1.1.19 Folha vinte reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

TO 

 

TEU ÓDIO 

Vivo de suposições 

Tentando achar o motivo 

do teu ódio que me mata 

me tornando um morto vivo! 
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5.93 CURIOSIDADE 

 

A trova Curiosidade dispõe de três testemunhos manuscritos no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT, f. 7v, f. 8v e f.20v-21r. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

CM1 

 

Manuscrito em tinta azul, localizado na f. 7v154 do Meu Caderno de Trovas. Terceira trova 

da sequência de trovas presentes na folha e está localizada da L. 11 à L. 14. Sem título. Os 

versos encontram-se recuados à margem esquerda, rasurados e cancelados por meio de dois 

trações diagonais no sentido decrescente da esquerda para a direita, feitos em tinta vermelha. 

Na margem esquerda, na altura da L. 11, há a numeração 34, escrita em tinta vermelha. À L. 11 

emenda sobreposta: {G}/G\ostaria. À L. 12 acréscimo na entrelinha superior:  

 

{de fazer-te uma}/em visita de\ surpresa,. 

 

CM2 

 

Manuscrito localizado na f. 8v155 do Meu Caderno de Trovas. Quarta trova da sequência 

de trovas presentes na folha e está localizada da L. 14 a 17. Com o título e o V. 1 escritos na 

entrelinha superior da L. 14. O título Beleza encontra-se recuado à margem esquerda, escrito 

em tinta vermelha e em maiúscula. Os versos estão recuados à margem esquerda, escritos em 

tinta azul. À L. 14 ao lado esquerdo do V.1 consta a numeração 63, escrita em tinta vermelha. 

O V.1 está riscado e com substituição na entrelinha superior. Na margem direita consta a 

anotação Ver 34, escrita em tinta azul. Essa anotação também se encontra na L. 15, escrita em 

tinta vermelha. Tal indicação refere-se ao testemunho CM1. 

 

{Se eu podesse te veria}/↑gostaria que te visse.\ 

 

                                                           
154 Ver seção 3.1.1.16 Folha sete reto e verso com a descrição completa da folha. 
155 Ver seção 3.1.1.17Folha oito reto e verso com a descrição completa da folha. 
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CM3 

 

Manuscrito localizado nas f. 20v156 e 21r157 do Meu Caderno de Trovas. Quinta trova da 

sequência de trovas presentes na folha e está localizada nas L. 20 e 21 da f. 20v: V. 1 e 2, e nas 

L. 1 e 2 da f. 21r: V. 3 e 4. O título Curiosidade encontra-se na entrelinha superior da L. 20, 

recuado à margem direita, escrito em tinta vermelha e em maiúscula, ao seu lado esquerdo 

consta numeração 141, também escrita em tinta vermelha. Os versos estão recuados à margem 

esquerda, escritos em tinta azul, com o primeiro verso iniciado em maiúscula. No V. 3 a palavra 

velhice apresenta um espaço entre a segunda e a terceira sílaba: velhi ce. 

 

Análise das variantes 

 

As variantes autorais que a trova Curiosidade apresenta referem-se ao léxico e a 

pontuação. Observa-se que as variações lexicais estão presentes no título e em alguns vocábulos 

do primeiro e segundo verso nos testemunhos CM1, CM2 e CM3. O título da trova, no CM1 a 

trova não apresenta título, já em CM2 tem se o título Beleza, substituído por Curiosidade, em 

CM3. No V. 1 do testemunho CM1 uma parte do verso está cancelada por meio de um risco 

horizontal feito em tinta azul e substituído na entrelinha superior, há também uma substituição 

por sobreposição na letra inicial do verso: {G}/G\ostaria {de te ver}[↑que te visse]. No 

testemunho CM2 o V. 1 também apresenta modificações, substitui-se o verbo poder, pelo verbo 

gostar – ambos conjugados na primeira pessoa do modo subjuntivo e suprime se a conjunção 

se e o pronome eu: {Se eu podesse te veria}/↑Gostaria que te visse.\. No testemunho CM3 se 

mantem a expressão Gostaria que te visse.  

No V. 2 verifica-se mudanças lexicais no testemunho CM1: substitui-se a expressão de 

fazer-te uma surpresa pela expressão em visita de surpresa. A modificação desse verso em 

CM1 é condicionado à mudança feita no primeiro verso do mesmo testemunho. Em todos os 

casos de mudanças, observa-se que não houve alteração na métrica dos versos. 

As modificações na pontuação ocorrem apenas no V. 4, substitui-se o sinal de reticências 

empregado no final do verso, no testemunho CM1, pelo sinal de exclamação no test3emunho 

CM2, que por sua vez, é substituído pelo ponto final no testemunho CM3. 

 

                                                           
156 Ver seção 3.1.1.19 Folha vinte reto e verso com a descrição completa da folha. 
157 Ver seção 3.1.1.20 Folha vinte e um reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Seleção do texto de base 

 

O texto de base apresentado corresponde ao último texto avalizado pelo autor, nesse caso 

compreende-se que o testemunho CM3 apresenta características de um texto definitivo, pois, 

de acordo com a ordem dada pelo próprio escritor a partir da numeração das folhas e das trovas, 

CM3 encontra-se em posição posterior ao CM1 e CM2, e trata-se de um testemunho que não 

apresenta marcas de rasuras e emendas. 
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Texto crítico com o aparato 

 

CM3 

 

CURIOSIDADE  

Gostaria que te visse CM1 s/t CM2 BELEZA CM3  CURIOSIDADE  CM1 {G}/G\ostaria {de te ver}, 

/↑que te visse\ CM2 {Se eu podesse te veria}/↑Gostaria que te visse.\ 

em visita de surpresa CM1 {de fazer-te uma}/em visita de\ surpresa,  

para saber se a velhice  

respeitou tua beleza. CM1 beleza... CM2 beleza! 
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5.94 FATALIDADE 

 

A trova Fatalidade dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 21r), testemunho sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre 

24-6-87 e 8-7-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

FT 

 

Fatalidade é a primeira trova da sequência de trovas escritas na f. 21r158. Localizada a 

partir da L. 3 até a L. 7. O título está localizado na entrelinha superior da L. 3recuado à margem 

direita, escrito em maiúscula e em tinta vermelha. Ao seu lado esquerdo consta a numeração 

142, também escrita em tinta vermelha. Os versos estão recuados à margem esquerda, escritos 

em tinta azul e se iniciam em maiúscula. No V. 1 constam algumas marcas de reescrita e 

correção. Emendas: {estou} [↑Ainda] pens{a}/o\{ndo}. Na margem direita, próximo ao 

primeiro verso, consta a anotação V102, escrita em tinta preta. 

  

                                                           
158 Ver seção 3.1.1.20 Folha vinte e um reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

FT 

 

FATALIDADE  

Ainda penso em você... FT {Estou}[↑Ainda] pens{a}/o\{ndo} em Você... 

Você... que não pensa em mim...  

É sina... é fatalidade...  

Tinha que ser mesmo assim...  
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5.94 A PORTA 

 

A trova A porta dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 21r), testemunho sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre 24-

6-87 e 8-7-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

AP 

 

A porta é a segunda trova da sequência de trovas escritas na f. 21r159. Localizada a partir 

da L. 8 até a L. 12. O título está recuado à margem esquerda, escrito em maiúscula e em tinta 

vermelha, ao seu lado esquerdo consta a numeração 143. Os versos estão recuados à margem 

esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro e o segundo verso se iniciam em maiúscula. No 

V. 2 consta uma emenda sobreposta na vogal u da palavra suporta. Na margem direita, próximo 

ao segundo e terceiro verso consta a anotação V59, escrita em tinta preta.

                                                           
159 Ver seção 3.1.1.20 Folha vinte e um reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato  

 

AP 

 

A PORTA  

Mais uma vez Salvador!  

E a paciência suporta AP paciencia s{u}/u\porta 

que eu volte, mais uma vez,  

sem bater em sua porta...  
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5.96 A VIDA 

 

A trova A vida dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 21r), testemunho sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre 24-

6-87 e 8-7-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

AV 

 

A vida é a terceira trova da sequência de trovas escritas na f. 21r160. Localizada a partir da 

L. 13 até a L. 17. O título encontra-se recuado à margem direita, escrito em maiúscula e em 

tinta vermelha, ao seu lado esquerdo consta a numeração 144, também escrita em tinta 

vermelha. Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. O primeiro e o 

segundo verso se iniciam em maiúscula. Na margem direita, próximo ao segundo e terceiro 

verso consta a anotação V81, escrita em tinta preta. 

                                                           
160 Ver seção 3.1.1.20 Folha vinte e um reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

AV 

 

A VIDA  

A vida! Coisa difícil AV dificil  

Arte que nunca aprendi,  

porque fui burro! E por isto  

acabei perdendo Edy!  
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5.97 EDY 

 

A trova Edy dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT (f. 21r), testemunho sem data, conjectura-se que o mesmo foi escrito entre 24-

6-87 e 8-7-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

ED 

 

Edy é a quarta trova da sequência de trovas escritas na f. 21r161. Localizada a partir da 

L.18até a L 22. O título encontra-se recuado à margem esquerda, escrito em maiúscula e em 

tinta vermelha. Na mesma linha do título consta a numeração 145, também escrita em tinta 

vermelha. Os versos estão recuados à margem esquerda e escritos em tinta azul. Apenas o 

primeiro verso se inicia em maiúscula. Na margem direita, próximo aos V. 1, 2 e 3, consta a 

anotação V37, escrita em tinta preta. 

                                                           
161 Ver seção 3.1.1.20 Folha vinte e um reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

ED 

 

EDY  

A grande infelicidade,  

a maior que já sofri,  

foi, sem dúvida nenhuma, ED duvida  

a de ter perdido Edy!  
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5.98 A MAIOR 

 

A trova A maior dispõe de três testemunhos manuscritos no caderno Meu Caderno de 

Trovas – CMCT: um localizado na f. 20v, outro localizado na f. 21v e outro localizado na f. 

23r. 

Conforme as fontes documentais, os versos dessa trova também integram os poemas 

Primavera e Ela, ambos compostos de seis estrofes, e publicados em panfletos. O poema 

Primavera está datado de setembro de 1987 e o poema Ela está datado de março de 1988.  

Para a edição da trova em questão, considera-se como variantes os testemunhos 

manuscritos por se apresentarem como poemas autônomos. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

AMM1 

 

Testemunho localizado na f. 20v162. Segunda trova da sequência de trovas da folha, 

localizada a partir da L. 6 até a L. 9. O título está localizado na entrelinha superior da L. 6, 

recuado à margem direita, escrito em tinta vermelha e em maiúscula, ao seu lado direito consta 

a numeração 138, também escrita em tinta vermelha. Da L. 6 a. 9 os versos, recuados à margem 

esquerda, escritos em tinta azul, com o primeiro verso iniciado em maiúscula. No V. 1 consta 

uma emenda sobreposta na palavra  Ainda: emenda-se a palavra Inda por Ainda; uma parte do 

verso está cancelado e substituído na entrelinha superior: 

 

 A{I}/i\nda não {me acostumei}[↑aprendi] 

 

AMM2 

 

Testemunho localizado na f. 21v163. Primeira trova da sequência de trovas da folha, 

localizada a partir da L. 1 até a L. 5. À L. 1 o título recuado à margem direita, escrito em tinta 

vermelha e em maiúscula, ao seu lado esquerdo consta a numeração 146, também escrita em 

                                                           
162 Ver seção 3.1.1.19 Folha vinte reto e verso com a descrição completa da folha. 
163 Ver seção 3.1.1.20 Folha vinte e um reto e verso com a descrição completa da folha. 
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tinta azul. Das linhas 2 a 5 constam os versos, recuados à margem esquerda e escritos em tinta 

azul, com o primeiro verso iniciado em maiúscula.  

 

AMM3 

 

Testemunho localizado na f. 23r164. Terceira trova da sequência de trovas da folha, 

localizada a partir da L. 11 até a L. 14. Sem título. Os versos estão recuados à margem esquerda 

e escritos em tinta azul, com o primeiro verso iniciado em maiúscula. Na margem esquerda, na 

altura da L. 11, consta a numeração 107 escrita em tinta vermelha. 

 

Análise das variantes 

 

As variantes autorais presentes nos testemunhos ocorrem com maior frequência entre o 

testemunho AMM1 e os testemunhos AMM2 e AMM3, sobretudo nos dois primeiros versos 

que são totalmente modificados. Em AMM1 tem-se as expressões Ainda não aprendi (V.1) / 

com teu ódio conviver... (v. 2), já nos testemunhos AMM2 e AMM3 tem-se as expressões Já 

tive oportunidade (v. 1) / de numa trova dizer: (V. 2). Observa-se que nesses dois versos iniciais 

o testemunho AMM1 se difere dos demais, porém o seu título é o mesmo que o do testemunho 

AMM2 e os V. 3 e  4 são semelhantes, ocorrendo apenas uma mudança na pontuação do V. 4. 

Substitui-se o sinal de exclamação presente nos testemunhos AMM1 e AMM2 pelo sinal de 

reticência no testemunho AMM3. 

 

Seleção do texto de base 

 

Toma-se como texto de base o testemunho AMM2, embora o testemunho AMM3 se 

encontre em posição posterior ao AMM1 e AMM2, nesse caso específico, elege-se o 

testemunho AMM2 devido ao fato do mesmo apresentar título. Os testemunhos AMM2 e 

AMM3 não apresentam marcas de rasuras ou emendas e não possuem muitas variantes textuais. 

  

                                                           
164 Ver seção 3.1.1.22Folha vinte e três reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

AMM2 

 

A MAIOR  AMM3 (s.t.) 

Já tive oportunidade  AMM1 A{I}/i\nda não {me acostumei}[↑aprendi] 

de numa trova dizer:  AMM1 com teu ódio conviver... 

das dores de minha vida, AMM2 AMM3 dôres 

a maior foi te perder! AMM3 perder...  
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5.99 DESTINO 

 

A trova Destino dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT (f. 21), datado de 8-7-87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

DT 

 

Destino é a segunda trova da sequência de trovas escritas na f. 21v165. Localizada a partir 

da L.6 até a L 10. O título encontra-se recuado à margem direita, escrito em maiúscula e em 

tinta vermelha, ao seu lado esquerdo consta a numeração 147, também escrita em tinta 

vermelha. Os versos estão recuados à margem esquerda, escritos em tinta azul. O primeiro, o 

segundo e o terceiro verso se iniciam em maiúscula. Na L. 11, recuada à margem esquerda, 

consta a data 6-6-87, escrita em tinta azul. Na margem direita, próxima ao segundo e terceiro 

verso, consta a notação V101, escrita em tinta preta. 

  

                                                           
165 Ver seção 3.1.1.20 Folha vinte e um reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

DT 

 

DESTINO  

Ela era menina-moça...  

Eu era quase menino...  

Ela casou... e eu fiquei,  

sozinho... com meu destino...  

 DT 6-6-87 
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5.100 MISTÉRIO... FATALIDADE... 

 

A trova Mistério... Fatalidade dispõe de dois testemunhos manuscritos no caderno Meu 

Caderno de Trovas – CMCT: um localizado na f. 21v e outro localizado na f. 22r. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

MFM1 

 

Testemunho localizado na f. 21v166. Terceira trova da sequência de trovas da folha, 

localizada a partir da L. 12 até a L. 15. Trova sem título. Das linhas 12 a 15 constam os versos, 

recuados à margem esquerda, escritos em tinta azul e iniciados em maiúscula. Na entrelinha 

superior da L. 12: V. 1, consta a numeração 148, escrita em tinta vermelha. Na margem direita, 

na altura das L. 13 e 14 encontra-se a anotação V99, escrita em tinta preta. À L. 12: V. 1, a 

palavra Mistério não possui acentuação gráfica. 

 

MFM2 

 

Testemunho localizado na f. 22r167. Quarta trova da sequência de trovas da folha, 

localizada a partir da L. 16 até a L. 19. Trova sem título. Das linhas 16 a 19 constam os versos, 

recuados à margem esquerda, escritos em tinta azul e iniciados em maiúscula. Na margem 

esquerda, na altura da L 16, há a numeração 53, escrita em tinta vermelha. 

 

Análise das variantes 

 

Os testemunhos não apresentam muitas variantes, observa-se apenas uma modificação na 

pontuação do V. 4, em que se substitui o sinal de exclamação, do testemunho MFM1, pelas 

reticências, no testemunho MFM2.  

 

 

                                                           
166 Ver seção 3.1.1.20 Folha vinte e um reto e verso com a descrição completa da folha. 
167 Ver seção 3.1.1.21 Folha vinte e dois reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Seleção do texto de base 

 

O texto de base apresentado corresponde ao último texto avalizado pelo autor, nesse caso 

compreende-se que o testemunho MFM2 apresenta características de um texto definitivo, não 

possui emendas nem marcas de rasuras e, de acordo com a ordem dada pelo próprio escritor, a 

partir da numeração das folhas e das trovas, MFM2 encontra-se em posição posterior ao MFM1.  
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Texto crítico com o aparato 

 

MFM2 

 

MISTÉRIO... FATALIDADE...  

Mistério... fatalidade... MFM1 MFM2 Misterio  

Não devia ter nascido...  

Viver sem ela... melhor  

Seria não ter vivido... MFM1 vivido! 
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5.101 ELA NÃO QUER ME FALAR... 

 

A trova Ela não quer me falar... dispõe de dois testemunhos manuscritos no caderno Meu 

Caderno de Trovas – CMCT: um localizado na f. 21v e outro localizado na f. 22v. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

ENQFM1 

 

Testemunho localizado na f. 21v168. Quarta trova da sequência de trovas da folha, 

localizada a partir da L. 17 até a L. 20. Trova sem título. Das linhas 17 a 20 constam os versos, 

recuados à margem esquerda, escritos em tinta azul. O V. 1 se inicia em maiúscula, com 

emendas, e acréscimo na entrelinha superior, feitos em tinta preta: {E}{e}/E\la {vive}[↑não quer 

me falar...] em silêncio.... Verifica-se em tais correções o cancelamento e reescrita do primeiro 

verso, tem-se a expressão E ela vive em silêncio... substituída por Ela não quer me falar.... À 

L. 16 consta a numeração 149 escrita em tinta vermelha. À L. 21 a data 8-7-87, recuada à 

margem direita e escrita em tinta azul. Na margem direita, na altura das L. 18 encontra-se a 

anotação V100, escrita em tinta preta.  

 

ENQFM2 

 

Manuscrito em tinta azul, localizado na f. 22v169. Primeira trova da sequência de trovas 

da folha, localizada a partir da L. 2 até a L. 4. Trova sem título. À L. 1 a numeração 54, escrita 

em tinta vermelha, com emenda sobreposta. Das L. 2 a 4 constam os versos, recuados à margem 

esquerda. O primeiro e segundo verso se iniciam em maiúscula.  

 

Análise das variantes 

 

As variantes textuais presentes no texto são referentes à pontuação e à mudança lexical. 

No testemunho, ENQFM1 verifica-se duas campanhas de escrita no V.1, escrito inicialmente 

                                                           
168 Ver seção 3.1.1.20 Folha vinte e um reto e verso com a descrição completa da folha. 
169 Ver seção 3.1.1.21 Folha vinte e dois reto e verso com a descrição completa da folha. 
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em tinta azul, com correção, emenda e acréscimos na entrelinha superior, feitos em tinta preta. 

Substitui-se E ela vive em silêncio... por Ela não quer me falar.... No testemunho ENQFM2 

mantem-se o verso Ela não quer me falar.... 

Entre os testemunhos ENQFM1 e ENQFM2, nota-se a supressão do sinal de reticências 

nos V. 2 e 3. No V. 4 substitui-se o sinal de exclamação, presente no testemunho ENQFM1, 

pelo sinal de reticências em ENQFM2. 

 

Seleção do texto de base 

 

Toma-se como texto de base o testemunho ENQFM2, pois corresponde ao último texto 

avalizado pelo autor. ENQFM2 apresenta características de um texto definitivo, não possui 

emendas nem marcas de rasuras e, de acordo com a ordem dada pelo próprio escritor, a partir 

da numeração das folhas e das trovas encontra-se em posição posterior ao ENQFM1.  
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Texto crítico com o aparato 

 

ENQFM2 

 

ELA NÃO QUER ME FALAR... ENQFM1 ENQFM2 (s.t.) 

Ela não que me falar... ENQFM1 {E}{e}/E\la {vive}[↑não quer me falar...] em silêncio... 

Seu sofrimento não diz ENQFM1 seu diz... 

mas sem mim não acredito ENQFM1 mas... mim... 

que tenha sido feliz... ENQFM1 feliz! 
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5.102 ELA... E O FIM... 

 

A trova Ela... e o fim... dispõe de dois testemunhos manuscritos no caderno Meu Caderno 

de Trovas – CMCT: um localizado na f. 22v e outro localizado na f. 22r. 

Conforme as fontes documentais os versos dessa trova também estão integrados ao poema 

Final, publicado em forma de panfleto em novembro de 1987. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

EFM1 

 

Testemunho localizado na f. 22r170. Primeira trova da sequência de trovas da folha, 

localizada a partir da L. 1 até a L. 5. À L. 1 o título Pedras, escrito em maiúscula, em tinta preta 

e sublinhado com traços interrompidos, também feitos em tinta preta, ao seu lado esquerdo 

consta a numeração 150, escrita em tinta vermelha. Das linhas 2 a 5 constam os versos, recuados 

à margem esquerda, escritos em tinta azul. O V. 1 e o V. 2 se iniciam em maiúscula. À L. 3: V. 

2 a palavra Rua apresenta rasura na vogal u. À L. 4: V.3 há uma emenda sobreposta na palavra 

pisando: emenda-se {pass}/pis\ando. Ainda nessa linha, ao lado direito do verso, consta a 

anotação V79, escrita em tinta preta. À L. 5: V.4 a palavra piso está riscada e há um acréscimo 

do pronome ela, na entrelinha superior. 

 

EFM2 

 

Testemunho localizado na f. 22v171. terceira trova da sequência de trovas da folha, 

localizada a partir da L. 10 até a L. 14. À L. 10 o título Ela... e o fim..., recuado à margem 

esquerda, escrito em maiúscula e em tinta vermelha. Das linhas 11 a 14 constam os versos, 

recuados à margem esquerda, escritos em tinta azul. O primeiro, segundo e terceiro verso se 

iniciam em maiúscula. Na margem esquerda, na altura da L. 11, consta a numeração 103, escrita 

em tinta vermelha.  

 

Análise das variantes 

                                                           
170 Ver seção 3.1.1.21 Folha vinte e dois reto e verso com a descrição completa da folha. 
171 Ver seção 3.1.1.21 Folha vinte e dois reto e verso com a descrição completa da folha. 
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A primeira variante nota-se logo no título, que no testemunho EFM1 recebe o nome 

Pedras e no testemunho EFM2 é substituído por Ela... e o fim.... Nos versos 1 e 3 verificam-se 

modificações de caráter lexical e sintático. No testemunho EFM1, o V. 1 apresenta a expressão 

Meu Monte Alegre, a passeio!, que, no testemunho EFM2, é modificada por Vou rever meu 

Monte Alegre!. No V. 3 tem-se, no testemunho EFM1a expressão neste instante estou 

p{ass}/is\ando..., que em EFM2 é substituída por Ter emoção de pisar. No V. 1, a semântica 

do verso é mantida, visto que, a presença do pronome possesivo meu, aponta para uma visita a 

um lugar lá conhecido pelo Eu lírico, ideia essa, que se reforça no testemunho EFM2 com o 

verbo rever. No V. 3, por sua vez, há uma intensificação semântica que revela os sentimentos 

do Eu lírico ao realizar a ação de pisar ou de passar pelas ruas onde a amada passava. Essa 

intensificação se dá pelo uso da própria palavra emoção, no testemunho EFM2. 

Nos V. 2 e 4, tem-se variações na pontuação. No V. 2, substitui-se a vírgula pelo sinal de 

exclamação e no V. 4 substitui-se as reticências pelo sinal de exclamação.  

 

Seleção do texto de base 

 

O texto de base apresentado corresponde ao último texto avalizado pelo autor, nesse caso 

compreende-se que o testemunho EFM2 apresenta características de um texto definitivo, não 

possui emendas nem marcas de rasuras e, de acordo com a ordem dada pelo próprio escritor, a 

partir da numeração das folhas e das trovas, EFM2 encontra-se em posição posterior ao EFM1.  
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Texto crítico com o aparato 

 

EFM2 

 

ELA... E O FIM... EFM1 PEDRAS 

Vou rever meu Monte Alegre! EFM1 Meu Monte Alegre, a passeio!  

Ruas onde ela passava! EFM1 R{u}as passava, 

Ter emoção de pisar EFM1 neste instante estou p{ass}/is\ando... 

as pedras que ela pisava! EFM1 {piso} as pedras que [↑ela] pisava... 
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5.103 DIZ QUE NÃO CASOU COMIGO 

 

A trova Diz que não casou comigo dispõe de um único testemunho, manuscrito no 

caderno Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 22v), testemunho sem data, conjectura-se que o 

mesmo foi escrito entre 8-7-87 e setembro de 87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

DQNCC 

 

Manuscrito em tinta azul, sem título, é a quarta trova da sequência de trovas escritas na f. 

22v172. Localizada a partir da L. 16 até a L 19. À L. 15 consta a numeração 104, escrita em tinta 

vermelha. Da L. 16 à L. 19 os versos recuados à margem esquerda. O primeiro e o terceiro 

verso se iniciam em maiúscula.  

  

                                                           
172 Ver seção 3.1.1.21 Folha vinte e dois reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

DQNCC 

 

DIZ QUE NÃO CASOU COMIGO  

Diz que não casou comigo  

porque eu mesmo não quis.  DQNCC quiz 

Engano... a fatalidade,   

foi que me fez infeliz!  
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5.104 NÃO TE PROPUS CASAMENTO 

 

A trova Não te propus casamento dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno 

Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 23r), testemunho sem data, conjectura-se que o mesmo 

foi escrito entre 8-7-87 e setembro de 87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

NTPC 

 

Manuscrito em tinta azul, sem título, é a primeira trova da sequência de trovas escritas na 

f. 23r173. Localizada a partir da L.1 até a L 4. No ângulo superior esquerdo consta a numeração 

105, escrita em tinta vermelha. Da L. 1 à L. 4 os versos recuados à margem esquerda. O primeiro 

verso se inicia em maiúscula.  

                                                           
173 Ver seção 3.1.1.22 Folha vinte e três reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

NTPC 

 

NÃO TE PROPUS CASAMENTO  

Não te propus casamento, NTPC propuz 

mas não foi porque não quis...  NTPC quiz 

é que tinha de cumprir...   

sina de ser infeliz!  
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5.105 RESOLVI PARAR DEVERAS... 

 

A trova Resolvi parar deveras... dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno 

Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 23r), testemunho sem data, conjectura-se que o mesmo 

foi escrito entre 8-7-87 e setembro de 87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

RPD 

 

Manuscrito em tinta azul, sem título, é a segunda trova da sequência de trovas escritas na 

f. 23r174. Localizada a partir da L.6 até a L 9. À L. 5 consta a numeração 106, escrita em tinta 

vermelha. Da L. 6 à L. 9 os versos recuados à margem esquerda. O primeiro e o terceiro verso 

se iniciam em maiúscula.  

                                                           
174 Ver seção 3.1.1.22 Folha vinte e três reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

RPD 

 

RESOLVI PARAR DEVERAS... 

Resolvi parar deveras... 

não mandar mais poesia... 

Teu ódio me doeu muitos...  

Tolerar mais não podia. 
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5.106 NÃO TE DIGO MAIS ADEUS... 

 

A trova Não te digo mais adeus... dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno 

Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 23r), testemunho sem data, conjectura-se que o mesmo 

foi escrito entre 8-7-87 e setembro de 87. 

 

Descrição Física do Testemunho 

 

NDMA 

 

Manuscrito em tinta azul, sem título, é a quarta trova da sequência de trovas escritas na f. 

23r175. Localizada a partir da L.14 até a L 17. Na entrelinha superior da L. 14 consta a 

numeração 108, escrita em tinta vermelha. Da L. 14 a 17 os versos recuados à margem esquerda. 

O primeiro verso se inicia em maiúscula.  

                                                           
175 Ver seção 3.1.1.22 Folha vinte e três reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

NDMA 

 

NÃO TE DIGO MAIS ADEUS...  

Não te digo mais adeus...  

para adeus não há lugar... NDMA ha 

uma vez que, entre  nós dois,  

não há mais o verbo amar NDMA ha 
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5. 107 ERA CARINHO... ERA AMOR... 

 

A trova Era carinho... era amor... dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno 

Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 23v), testemunho sem data, conjectura-se que o mesmo 

foi escrito entre 8-7-87 e setembro de 87. 

 

Descrição física do testemunho 

 

ECEA 

 

Manuscrito em tinta azul, sem título, é a primeira trova da sequência de trovas escritas na 

f. 23v176. Localizada a partir da L.1 até a L 5. À L. 1 consta a numeração 109, escrita em tinta 

vermelha. Da L. 2 a 5 os versos recuados à margem esquerda. O primeiro e o terceiro verso se 

iniciam em maiúscula.  

                                                           
176 Ver seção 3.1.1.22 Folha vinte e três reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

ECEA 

 

ERA CARINHO... ERA AMOR... 

Era carinho... era amor... 

no tempo de namorada... 

Agora é ódio... é rancôr...  

agora não vale nada! 
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5. 108 PASSEI HOJE EM TUA RUA 

 

A trova Passei hoje em tua rua dispõe de um único testemunho, manuscrito no caderno 

Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 23v), testemunho sem data, conjectura-se que o mesmo 

foi escrito entre 8-7-87 e setembro de 87. 

Conforme as fontes documentais essa trova foi integrada ao poema Primavera..., 

publicado em forma de panfleto em setembro de 1987. 

 

Descrição física do testemunho 

 

PHTR 

 

Manuscrito em tinta azul, sem título, é a segunda trova da sequência de trovas escritas na 

f. 23v177. Localizada a partir da L.8 até a L 11. À L. 7 consta a numeração 110, escrita em tinta 

azul. Da L. 8 à L. 11 os versos recuados à margem esquerda. O primeiro, o terceiro e o quarto 

verso se iniciam em maiúscula.  

                                                           
177 Ver seção 3.1.1.22 Folha vinte e três reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico  

 

PHTR 

 

PASSEI HOJE EM TUA RUA  

Passei hoje em tua rua  

e parei em tua porta...  

A casa estava fechada.  

Pareceu que estava morta...  
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5.109 PARECEU TAMBÉM UM TÚMULO! 

 

A trova Pareceu também um túmulo! dispõe de um único testemunho, manuscrito no 

caderno Meu Caderno de Trovas – CMCT (f. 23v), testemunho sem data, conjectura-se que o 

mesmo foi escrito entre 8-7-87 e setembro de 87. 

Conforme as fontes documentais essa trova foi integrada ao poema Primavera..., 

publicado em forma de panfleto em setembro de 1987. 

 

Descrição física do testemunho 

 

PTT 

 

Manuscrito em tinta azul, sem título, é a terceira trova da sequência de trovas escritas na 

f. 23v178. Localizada a partir da L.12 até a L 15. Na entrelinha superior da L. 12 consta a 

numeração 111, escrita em tinta vermelha. Da L. 12 a 15 os versos recuados à margem esquerda. 

O primeiro e o segundo verso se iniciam em maiúscula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
178 Ver seção 3.1.1.22 Folha vinte e três reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

PTT 

 

PARECEU TAMBÉM UM TÚMULO  

Pareceu também um túmulo! PTT Tambem 

Túmulo... aconteceu PTT Tumulo 

pra sepultar o cadáver  PTT cadaver  

de nosso amor que morreu!  
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5.110 TU ERAS QUASE MENINA... 

 

A trova Tu eras quase menina... dispõe de três testemunhos manuscritos: um testemunho 

localizado na Caderneta de Anotações – CA (f. 34r), datado de 16-9-87 e dois testemunhos 

localizados no caderno Meu Caderno de Trovas – CMCT: um localizado na f. 22v e outro 

localizado na f. 24r, datado de setembro de 1987. 

Conforme as fontes documentais, os versos dessa trova também integram o poema 

Primavera, composto de seis estrofes, publicado em forma de panfleto em setembro de 1987. 

Possivelmente, de acordo com a datação dos testemunhos, tanto os testemunhos da trova Tu 

eras quase menina..., quanto o poema Primavera foram escritos na mesma época.  

Para a edição da trova em questão, considera-se como variantes os testemunhos 

manuscritos localizados no Meu Caderno de Trovas, por se apresentarem como poemas 

autônomos. 

 

Descrição física dos testemunhos 

 

TEQMM1 

 

Testemunho localizado na f. 34r da Caderneta de anotações. A mancha escrita possui 14 

linhas. Nessa folha constam três versos avulsos, escritos em tinta preta; a trova Tu eras quase 

menina..., sem título e escrita em tinta azul; e anotações pessoais do escritor, escritas em tinta 

vermelha. Da L. 5 à L. 8 os versos da trova Tu eras quase menina..., recuados à margem 

esquerda. O primeiro, o segundo e o terceiro verso se iniciam em maiúscula. À L. 9 a localização 

e a data: Salvador, 6-9-87. 

 

TEQMM2 

 

Testemunho localizado na f. 22v179. Segunda trova da sequência de trovas da folha, 

localizada a partir da L. 6 até a L. 9. Trova sem título. Das linhas 6 a 9 constam os versos, 

recuados à margem esquerda, escritos em tinta azul, com o primeiro verso iniciado em 

maiúscula. À L. 6 consta a numeração 102 escrita em tinta vermelha, localizada na entrelinha 

                                                           
179 Ver seção 3.1.1.21 Folha vinte e dois reto e verso com a descrição completa da folha. 



368 

 

 

superior. À L. De acordo com as datas presentes no caderno, conjectura-se que o testemunho 

tenha sido escrito entre julho e setembro de 1987. 

 

TEQMM3 

 

Manuscrito em tinta azul, localizado na f. 24r180, datado de setembro de 1987. Única trova 

da folha, localizada a partir da L. 1 até a L. 6. Trova sem título. À L. 1 a numeração 118, escrita 

em tinta vermelha, com. Das L. 2 a 5 constam os versos, recuados à margem esquerda. O 

primeiro e terceiro verso se iniciam em maiúscula. No V. 3 constam emendas sobrepostas. À l. 

6 consta a localização e a data: Salvador, Setembro, 987. 

 

Análise das variantes 

 

As variantes autorais presentes nos testemunhos ocorrem com maior frequência entre o 

testemunho TEQMM1 e os testemunhos TEQMM2 e TEQMM3, e  referem-se à mudanças 

lexicais, à supressões e acréscimos de palavras e supressão de sinais de pontuação. No V. 2 

acrescenta-se a conjunção e nos testemunhos TEQMM2 e TEQMM3 e suprime-se a palavra 

inda presente no V. 2 do testemunho TEQMM1. No V. 3, nos testemunhos TEQMM2 e 

TEQMM3, acrescenta-se a vírgula no final do verso. No V. 4, também observa-se modificações 

entre o testemunho TEQMM1 e os testemunhos TEQMM2 e TEQMM3. Nos testemunhos 

TEQMM2 e TEQMM3 suprime-se a partícula que; substitui-se o verbo voltar pelo verbo 

reviver e acrescenta-se o sinal de exclamação ao final do verso. 

  

Seleção do texto de base 

 

Toma-se como texto de base o testemunho TEQMM3, pois corresponde ao último texto 

avalizado pelo autor, embora, possivelmente, os textos tenham sido escritos na mesma época, 

observa-se que os testemunhos TEQMM2 e TEQMM3 apresentam menos variantes que o 

testemunho TEQMM1 e, seguindo a ordenação do Meu Caderno de Trovas, o . TEQMM3 

 encontra-se em posição posterior ao testemunho TEQMM2. 

                                                           
180 Ver seção 3.1.1.23 Folha vinte e quatro reto e verso com a descrição completa da folha. 
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Texto crítico com o aparato 

 

TEQMM2 

 

TU ERAS QUASE MENINA... TEQMM1 TEQMM2 TEQMM3 (s.t.) 

Tu eras quase menina...  

e quase menino eu era... TEQMM1 Quase menino inda eu era... 

Quem nos dera, neste outono, TEQMM2 quem TEQMM3 der{a}/a\, n{oso}este TEQMM1 outono (s.v.) 

reviver a primavera! TEQMM1 que voltasse a primavera 

 TEQMM1 Salvador, 16-9-87 TEQMM3 Salvador, Setembro, 987 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa acerca das trovas de Eulálio Motta apresenta ao editor um leque de 

possibilidades de estudos. Nessa dissertação, além da edição do Meu Caderno de trovas, 

principal objetivo da pesquisa, buscou-se discutir acerca da construção do perfil do trovador, 

tendo em vista a dedicação do escritor à produção de trovas desde a década de 1920 até a década 

de 1980, o contexto de produção e de circulação de seus versos, a presença dessas trovas nos 

mais variados documentos do acervo e o caráter autobiográfico de sua escrita.  

Na descrição dos textos literários preservados no acervo de Eulálio Motta identificou-se 

253 trovas, escritas em diferentes suportes, desde1926 até 1988, durante esses anos houve 

períodos em que a produção apresentou maior ou menor expressividade. Como por exemplo, 

durante as décadas de 1950 e 1960 não se verificaram muitas trovas datadas de tal época. Já na 

década de 1980 tem-se o maior número de trovas datadas.  

As temáticas presentes nas trovas variam de acordo com o período em que foram escritas. 

Entre as décadas de 1920 e 1940 o trovador canta o amor em seus versos, com tons 

melancólicos, porem de modo mais livre, o escritor nesse período não torna unilateral o foco 

do amor versado em suas trovas, ao contrário das trovas datadas durante 1980, que em sua 

grande maioria remetem a Edy. Entre esse período inicial e o período final de produção das 

trovas tem-se a produção de trovas mais engajadas a questões sociais.  

Esse cotejamento serviu-nos de pistas para compreender a produção das trovas e as 

relações dessas produções com as vivencias do escritor. Ao trazermos uma breve apresentação 

sobre o movimento trovista no Brasil, verificou-se que, justamente, as décadas de 1950 e 1960 

foram o período de maior expressão literária da trova no Brasil, embora Eulálio Motta tenha se 

tornado membro correspondente de grupos de trovadores do Rio Grande do Sul, não produziu 

muitas trovas em tal período. O que nos leva a pensar numa produção que não se emoldura a 

correntes ou estilos de época, mas sim, que corresponde aos anseios do escritor e suas 

viviencias. 

No que se refere à edição dos 110 textos do Meu Caderno de Trovas, verificou-se que os 

testemunhos não apresentam muitas variantes autorais, em contrapartida, o movimento de 

inserção e deslocamento dos versos das trovas para outros poemas, formados por mais de uma 

estrofe, demonstram o movimento do texto, ressaltando o seu caráter dinâmico. Com isso, é 

inegável o fato de que tal movimentação tornou a edição mais complexa, levando-nos a repensar 

inúmeras vezes o modelo editorial e os critérios editoriais.   
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Optou-se por um tipo de edição que evidenciasse a obra do escritor Eulálio Motta, tendo 

em vista os possíveis anseios do poeta em publicar seu livro de trovas, e que também 

oportunizasse o leitor a conhecer o movimento da criação das trovas. Para tanto, lançou-se mão 

dos estudos da Crítica Textual e da Crítica Genética para a realização da edição. Cabe ressaltar, 

que durante a revisão de literatura, analisaram-se diferentes exemplos de edição crítico-

genética, entretanto, a edição das trovas do Meu Caderno de Trovas, mesmo fundamentando-

se em tais estudos e modelos, se adequa às singularidades do corpus.  

Assim, a presente dissertação de mestrado além de realizar um, provável, desejo do 

escritor em publicar o Meu Caderno de Trovas, põe em evidencia os estudos acerca da trova, 

na busca da revitalização da memória literária baiana e brasileira. A continuação da pesquisa, 

através da elaboração de uma tese de doutorado, pretende-se realizar uma edição digital de todas 

as trovas produzidas por Eulálio Motta, possibilitando a integração dos diversos tipos de 

linguagem ao corpus.  

.  

  



372 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES FILHO, Bráulio. Um poeta desconhecido. A Manhã, Rio de Janeiro, 24 de abril de 

1949, p. 8.  

 

ARTIÈRES, Philippe. Arquivar a própria vida. Estudos Históricos: Arquivos Pessoais, Rio de 

Janeiro, v. 11, n. 21, 1997. 

 

AUERBACH, Erich. Introdução aos estudos literários. Tradução José Paulo Paes. 2. ed. São 

Paulo: Cultrix, 1972. 

 

BARREIROS, Liliane Lemos Santana. Bahia Humorística: causos sertanejos de Eulálio Motta. 

Feira de Santana: UEFS Editora, 2016 

 

BARREIROS, Patrício Nunes. O Pasquineiro da Roça: a hiperedição dos panfletos de Eulálio 

Motta. Feira de Santana: UEFS Editora, 2015. 

 

BARREIROS, Patrício Nunes. O Pasquineiro da Roça: edição dos panfletos de Eulálio Motta. 

386f. Tese (Doutorado em Letras) – Instituto de Letras – Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 2013. 

 

BARREIROS, Patrício Nunes. Sonetos de Eulálio Motta. Feira de Santana: UEFS Editora, 

2012. 

 

BARREIROS, Patrício Nunes. A oficina do escritor e os projetos editoriais de Eulálio de 

Miranda Motta. In: XIII Congresso Nacional de Lingüística e Filologia. Atas do XIII Congresso 

Nacional de Lingüística e Filologia, Rio de Janeiro: Editora da UERJ. v. 13, n. 4. 2009, p. 1465-

1480. 

 

BORDINI, Maria da Glória. Memória literária e novas tecnologias. Cadernos do Centro de 

Pesquisas Literárias da PUCRS, v. 7, n. 2, jun. 2001. 

 

BORGES, Rosa; SOUZA, Arivaldo Sacramento de; MATOS, Eduardo Silva Dantas de; 

ALMEIDA, Isabela Santos de (Org.). Edição de Texto e Crítica Filológica. Salvador: Quarteto, 

2012.  

 

BORGES, Rosa. Edição Crítica em perspectiva genética. In: BORGES, Rosa; SOUZA, 

Arivaldo Sacramento de; MATOS, Eduardo Silva Dantas de; ALMEIDA, Isabela Santos de. 

Edição de Texto e Crítica Filológica. Salvador: Quarteto, 2012, p. 60 - 105. 

 

BORGES; SOUZA; Rosa e Arivaldo Sacramento de. Filologia e edição de texto. In: BORGES, 

Rosa et al. Edição de Texto e Crítica Filológica. Salvador: Quarteto, 2012, p. 15 a 59. 

 

CABRAL. Antonio Leopoldo. Suplementando o quadriolê de cordel (Respeito aos valores 

baianos). 1982, 11-14. 

 

CAMBRAIA, Césa Nardelli. 2005. Introdução à crítica textual. São Paulo: Martins Fontes. 

 

CASCUDO, Luis da Camara. Literatura oral no Brasil. 3. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1984. 



373 

 

 

 

CIRILLO, José; PASSOS, Marie Hélène Paret (Orgs.). Materialidade e virtualidade no 

processo criativo.Vinhedo: Editora Horizonte, 2011. 

 

CIRILLO, José; PASSOS, Marie Hélène Paret. Apresentação: tempo revisitado. In: CIRILLO, 

José; PASSOS, Marie Hélène Paret (Orgs.). Materialidade e virtualidade no processo criativo. 

Vinhedo: Editora Horizonte, 2011, p. 7 - 15. 

 

DIAZ, José-Luis. Qual genética para as correspondências? Tradução de Cláudio Hiro e Maria 

Sílvia Ianni Barsalini. Manuscrítica: revista de Crítica Genética, São Paulo, n. 15, p. 119-162, 

2007. 

 

FARIA, Maria Isabel; PERICÃO, Maria da Graça. Dicionário do livro: terminologia relativa 

ao suporte, ao texto, à edição e encadernação, ao tratamento técnico, etc. Lisboa: Guimarães 

Editores, 2008. 

 

FENANDES, Aparício (org.). Anuário de poetas do Brasil – 1982: edição comemorativa 10º 

aniversário. Rio de Janeiro: Folha Carioca, 1982. 

 

FENANDES, Aparício (org.). Anuário de poetas do Brasil –.1981, Rio de Janeiro: Folha 

Carioca, 1981. 

 

GUARALO, Laís. O território do caderno. Manuscrítica, Revista de Crítica Genética, São 

Paulo, n. 14, p. 83-87, 2006.  Disponível em: 

www.revistas.fflch.usp.br/manuscritica/article/view/1020. Acesso em: 10 de jun. de 2017. 

 

GRÉSILLON, Almuth. Elementos de crítica genética: ler os manuscritos modernos. Tradução 

de Patrícia Chittoni Ramos Reuillard, Porto Alegre: UFRGS, 2007[1994]. 

 

HAY, Louis. Literatura dos escritores: questões de crítica genética. Tradução Cleonice Paes 

Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007[2002]. 

 

HAY, Louis. A literatura sai dos arquivos. SOUZA, Eneida Maria de; MIRANDA, Vander 

Mello. (org.). Arquivos literários. São Paulo: Ateliê, 2003, p. 65-81.  

 

LE GOFF, Jacques. História e memória. Tradução de Irene Ferreira, Bernardo Leitão e Suzana 

Ferreira Borges. Capinas: Unicamp, 1996.  

 

LIMA, Dante. Mundo Novo, nossa terra, nossa gente. 2016. Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/1pCDMRJb8EXUykqAONkfe1MiyzpKtVM5Z/view. Acesso 

em: 01 de fev. 2018. 

 

LIMA, Dante. Mundo Novo, nossa terra, nossa gente. Salvador: Contemp, 1998. 

 

LUYTEN, Joseph M. O que é literatura popular. Editora Brasiliense, 1983. 

 
MARQUES, Reinaldo. Arquivos literários: teorias, histórias, desafios. Belo Horizonte, 

EDUFMG, 2015. 

 



374 

 

 

MARQUES, Reinaldo. O arquivo literário como figura epistemológica. Matraga, Rio de 

Janeiro, v. 14, n. 21, p.13-23, jul./dez. 2007. Disponível em: 

<http://www.pgletras.uerj.br/matraga/matraga21/arqs/matraga21a01.pdf>. Acesso em: 25 de 

jul. 2016. 

 

MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. 14ª ed., São Paulo: Cultrix, 1999. 

 

MORAES. Marcos Antonio de. Mario de Andrade: epistolografia e processos de criação. 

Manuscrítica, Revista de Crítica Genética: USP, n. 14, p. 65-70, 2006. Disponível em: 
http://revistas.fflch.usp.br/manuscritica/article/download/1017/926. Acesso em: 10 de jun. 

2017. 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Ela. Panfleto, Mundo Novo, 1988 . 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Natal. Panfleto, Mundo Novo, 1987e. 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Edy. Panfleto, Mundo Novo, 1987c. 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Primavera. Panfleto, Mundo Novo, 1987f. 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Trovas Antológicas. Panfleto, Mundo Novo, 1987g.  

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Despedida. Panfleto, Mundo Novo, 1987b. 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Caderno Meu Caderno de Trovas. 1987d, EA1. 13. CV1. 13. 

001. 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Caderno Canções do meu caminho 3ª edição. 1987a, EA1. 

A6.CV1.06.001. 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Canções do meu caminho. 2. ed., [s.l.][s.n]. 1983. 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. “Cachoeira, vou-me embora”. In: LIMA, Dante. Mundo Novo, 

nossa terra, nossa gente. 2006, p.223. 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Final. Panfleto, Mundo Novo, 1977. 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Canções do meu caminho. Serrinha: Tipografia d’O Serrinhense, 

1948. 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Caderno Monitor. 1943, EA2.9.CV1.09.001. 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Ilusões que passaram. Salvador: Oficina Gráfica d’A Luva,1933. 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Caderno Bahia humorística. 1933, EA2.11.CV1.11.001. 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Alma enferma. Salvador: Imprensa Vitória. 1931. 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Caderno lágrimas. 1928-1929, EA2.2.CV1.02.001. 

 



375 

 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Caderno sem capa 1. 1926, EA2.1.CV1.01.001. 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Caderno Farmácia São José. 1949, EA2.3.CV1.03.001. 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Caderno Luzes do Crepúsculo. s.d. EA2.4.CV1.04.001. 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Datiloscrito, poesia dispersa: Trovas. s.d. EC1.43.CV1.22.004. 

 

PETERLE, Patrícia: Leituras, anotações, marcações: o “canteiro de obras” de Giorgio Caproni. 

Manuscrítica, Revista de Crítica Genética, São Paulo, n. 31, p. 83-87, 2016.  Disponível em: 

www.revistas.fflch.usp.br/manuscritica/article/download/2597/2336. Acesso em: 10 de jun. de 

2017. 

 

POETAS da Bahia e de Minas: antologia. Rio de Janeiro: Benedicts, 1981. 

 

RETTENMAIER, Miguel. Pesquisa literária e acervo: a maldição dos manuscritos. Revista do 

Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo, v. 4, n. 2, p. 137-

145, jul./dez. 2008. Disponível em: 

<http://www.upf.br/seer/index.php/rd/article/download/701/459>. Acesso em: 30 de jul. de 

2016. 

 

RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução: Alain François et al. 

Campinas: Editora da Unicamp, 2007. 

 

ROCHA, Carlos Ribeiro. Carta a Eulálio Miranda Motta. Xique-Xique, 1981. 

EB1.18.CV1.17.002. 

 

SALLES. Diálogo na Crítica Genética. Manucrítica, Revista de Crítica Genética, USP, n. 5, p. 

29-34, 1994, Disponível em: 

http://www.revistas.fflch.usp.br/manuscritica/article/view/862/779. Acesso em: 01 de jan de 

2017. 

 

SANTOS, Taylane Vieira dos. Edição de Canções do meu caminho de Eulálio Motta. il. 

Dissertação (Mestrado em Estudos Literários) – Departamento de Letras, Universidade 

Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2017. 

 

SOUZA, Eneida Maria de. Crítica biográfica e gênese textual. In: TELLES, Célia Marques; 

SANTOS, Rosa Borges dos. Filologia, críticas e processo de criação. Curitiba: Appris, 2012, 

p. 301-302. 

 

SPINA, Segismundo. 1994. Introdução à edótica: crítica textual. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Ars Poética/EDUSP. 

 

TELLES, Célia Marque. A Crítica Textual no Brasil: um esboço historiográfico. In: Aurelina 

Ariadene Domingues Almeida et al (org.). Célia Marques Telles, Estudos Filológicos, 

Linguística Românica e Crítica Textual. Salvador: EDUFBA, 2016[1998], p. 241-258.  

 

WANKE, Eno Teodoro. Nós os trovadores, Atos, fatos e casos da vida trovista. Rio de Janeiro: 

Editora Codepoe, 1991. 

 



376 

 

 

WANKE, Eno Teodoro. O Trovismo, História do primeiro movimento poético-literário 

genuinamente brasileiro. Rio de Janeiro: Cia Brasileira de Artes Gráficas, 1978. 

 

WANKE, Eno Teodoro. A Trova Literária: história da quadra setissilábia autônoma, 

especialmente na literatura brasileira. Rio de Janeiro: Folha Carioca Edit., 1976. 

 

WILLEMART, Philippe. Os processos de criação na escritura, na arte e na psicanálise. São 

Paulo: Perspectiva, 2009. 

 

WILLEMART, Philippe. As ciências da mente e a crítica genética. Ciência e Cultura, v. 59 n. 

1, São Paulo, jan-mar, 2007. 

 

WILLEMART, Philippe. Instabilidade e Estabilidade no processo de criação no manuscrito 

literário. Manuscrítica, Revista de Crítica Genética, n. 6, p. 21-46, USP, 1996. Disponível em: 

http://revistas.fflch.usp.br/manuscritica/article/view/869/786. Acesso em: 20 de jul. de 2016. 

 

WILLEMART, Philippe. O olhar sobre o encontro Gênese e memória. Manuscrítica, Revista 

de Crítica Genética, n. 5, p. 37-43, USP, 1994. Disponível em: 

http://www.revistas.fflch.usp.br/manuscritica/article/view/863. Acesso em: 20 de jul. de 2016. 

 

ZILBERMAN, Regina et al (org.). As pedras e o arco: fontes primárias, teoria e história da 

literatura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004. 

 

ZILBERMAN, Regina. “Minha teoria das edições humana” Memórias Póstumas de Brás Cubas 

e a Poética de Machado de Assis. In: ZILBERMAN, Regina et al (org.). As pedras e o arco: 

fontes primárias, teoria e história da literatura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004. p.17- 

107. 

 

 

  


