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RESUMO 

 

Trata-se de uma hiperedição de 57 panfletos publicados por Eulálio Motta (1907-1988), na 

cidade de Mundo Novo-BA, entre 1949 e 1988. Desenvolveu-se um modelo de edição para ser 

publicada através da Internet e, além das transcrições dos textos e da edição crítica, incluem-se 

documentos paratextuais do acervo do escritor: correspondências, manuscritos, datiloscritos, 

fotografias, impressos e vídeo. Nesse trabalho foi feito ainda, um estudo acerca do acervo, com 

o objetivo de contextualizar os meios de produção, circulação e apropriação dos textos editados 

e observar as relações dos panfletos com os acontecimentos da vida do escritor. Apresenta-se 

uma discussão teórica sobre as mudanças epistemológicas que se processaram nas ciências 

humanas durante o século XX, com a finalidade de compreender como se dá o diálogo 

interdisciplinar entre a Crítica Textual e a Histórica Cultural das Práticas de Escrita. Foi 

necessário também entender as diferenças entre a cultura dos impressos e a cultura digital, já 

que se empreendeu uma edição digital de textos produzidos no âmbito da cultura tipográfica. A 

partir dessa reflexão, surge o conceito de hiperedição que consiste numa hipermídia que 

apresenta mais de um tipo de edição convencional, onde os textos se encontram integrados a 

documentos paratextuais (MCGANN, 1997; FINNERAN, 1999). Trata-se, portanto, de uma 

edição híbrida que apresenta novas potencialidades de leituras e análises dos textos, 

valorizando os códigos linguísticos, bibliográficos (MCGANN, 1997; MCKENZIE, 2005; 

CHARTIER, 2002b) e contextuais (BORNSTEIN, 2001). A hiperedição está disponível no 

domínio www.eulaliomotta.com.br.    
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ABSTRACT 

 

 

It is a HyperEditing of 57 pamphlets published by Eulálio Motta (1907-1988), in the town of 

Mundo Novo-BA, between 1949 and 1988. A model of edition to be published on the Internet 

and also transcripts of texts and critical edition, include paratext documents the archive writer: 

correspondence, manuscripts, datiloscritos, photographs, printed texts and video. This work has 

been done yet, a study about the archive, in order to contextualize the means of production, 

circulation and appropriation of texts edited and observe the relationships of pamphlets with the 

events of the life of the writer. It presents a theoretical discussion about the epistemological 

changes that are processed in the Humanities during the 20th century, with the purpose to 

understand how interdisciplinary dialogue between Textual Criticism and the Cultural Practices 

of Historical Writing. It was also necessary to understand the differences between the culture of 

printed and digital culture, as it undertook a digital edition of texts produced in the field of 

culture press. From this reflection, there is the concept of HyperEditing which consists of a 

hypermedia which presents more than one type of conventional editing, where the texts are 

integrated with documents paratext (MCGANN, 1997; FINNERAN, 1999). It is a hybrid 

edition features new capabilities for reading and analysis of texts, valuing the linguistic codes, 

bibliographic (MCGANN, 1997; MCKENZIE, 2005; CHARTIER, 2002b) and contextual 

(BORNSTEIN, 2001). The HyperEditing is available in the field www.eulaliomotta.com.br. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

[...] fique certo de que o “pasquineiro da roça” não cometerá a indelicadeza de 

deixar sem resposta. Se soltar dez folhetos, terá, com toda certeza, dez 
respostas (MOTTA, 1962b). 

Leitores dedicados de meus folhetos de “escriba da roça” me pedem para 
escrever comentando o que aconteceu aqui hoje (MOTTA, 1974b). 

 

Na cidade de Mundo Novo-Ba, Eulálio de Miranda Motta (1907-1988) era 

constantemente solicitado por pessoas comuns e por autoridades a escrever sobre 

acontecimentos do cotidiano. A partir dessa prática escriturística, ele se tornou o cronista da 

cidade, das vilas, distritos e fazendas do município, convertendo em letra escrita os anseios de 

pessoas de diversas classes sociais e condição de vida. Desse modo, seus textos, em especial os 

panfletos, refletem o cotidiano a partir de seu ponto de vista e correspondem a importantes 

fontes históricas para o estudo da região de Mundo Novo. 

Foi na década de 1920 que Eulálio Motta começou a desempenhar o papel de escriba e 

cronista da cidade. Naquela ocasião, ele morava em Salvador, mas escrevia para o semanário 

Mundo Novo e era responsável pela coluna Riscos e Rabiscos. Nos textos publicados nessa 

coluna, Eulálio Motta narrava suas experiências da infância e adolescência vividas na Vila do 

Alto Bonito e na Fazenda Morro Alto, suas impressões da capital e das visitas que fazia a 

Mundo Novo, comentava acontecimentos políticos, satirizava comportamentos, resenhava 

livros, etc.   

Em 1933, Eulálio Motta concluiu os estudos na capital e retornou para a sua cidade natal. 

Nessa época ele já havia publicado dois livros de poesias e contava com uma pequena 

participação no cenário literário soteropolitano, com poesias publicadas em jornais e revistas. 

Desse modo, ele estava habituado a ter à sua disposição periódicos para publicar seus textos. 

Mas, justamente no ano em que ele voltou a morar em Mundo Novo, a cidade ficou órfã de seu 

único jornal. Por conta de questões políticas, Nemésio Lima, proprietário do Mundo Novo, 

mudou-se para Jacobina, levando consigo a única tipografia da cidade. Em Jacobina, ele fundou 

O Lidador, onde, durante algum tempo, Eulálio Motta publicou seus textos.  

Em 1933, o poeta mundonovense tornou-se militante da Ação Integralista Brasileira 

(AIB) e um dos seus mais importantes articuladores políticos no sertão baiano, emprestando o 

seu talento de escritor à militância. A situação política do país, a partir de 1935, tornou-se 

bastante desfavorável aos integralistas, principalmente para aqueles que se lançavam à 

imprensa, publicando textos com propagandas do partido. Quando a AIB foi fechada por 
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Getúlio Vargas em 1937, os escritores declaradamente integralistas passaram a ter dificuldades 

para publicar em determinados jornais.  

Diante de algumas negativas para publicar seus textos nos periódicos do interior da 

Bahia, Eulálio Motta instituiu uma prática de publicação alternativa, imprimindo panfletos em 

prensas de tipos móveis ou em mimeógrafos. Nesses impressos, ele não dependia da aprovação 

de terceiros, nem tinha que se sujeitar às exigências dos proprietários dos periódicos. Foi assim 

que surgiu o pasquineiro da roça, expressão utilizada por Eulálio Motta para se definir 

enquanto panfletário. Ele assumiu a responsabilidade da produção e distribuição de panfletos, 

em Mundo Novo, entre as décadas de 1930 a 1980. Apesar de Eulálio Motta ter iniciado a 

publicação desses textos na década de 1930, em seu acervo foram preservados apenas 57 

panfletos, correspondendo ao período de 1949 a 1988 (Cf. Quadro 4). São esses textos que 

integram o corpus da tese, O pasquineiro da roça: edição dos panfletos de Eulálio Motta.  

As pesquisas sobre Eulálio Motta gravitam em torno dos documentos do seu acervo que 

está sendo estudado desde 1999, quando a família do poeta disponibilizou o material. 

Inicialmente, essa documentação foi catalogada em função da edição dos sonetos que teve 

como resultado uma dissertação de mestrado (BARREIROS, 2007a), publicada com o título 

Sonetos de Eulálio Motta (BARREIROS, 2012). Durante o mestrado, observou-se a relevância 

dos panfletos no contexto da produção literária do escritor, surgindo o interesse em realizar um 

estudo mais aprofundado desses documentos.   

Até onde se sabe, os panfletos de Eulálio Motta existem apenas no seu acervo pessoal. 

Isso justifica a necessidade de se produzir uma edição desses textos inserindo-os no fluxo da 

leitura, contribuindo para a memória literária e para a história da região de Mundo Novo. Mas 

esses textos mantêm uma relação intrínseca com outros documentos do acervo, com a história 

de vida do escritor e com circunstâncias históricas específicas que motivaram a sua escrita. 

Sem esses elementos, os sentidos dos textos ficam prejudicados.  

No acervo do escritor constam cartas, fotografias, cartões, manuscritos, datiloscritos, 

cadernos, listas com anotações, livros com notas marginas e uma infinidade de documentos que 

se relacionam com os panfletos. Esse acervo é a fonte, talvez a única, que possibilita conhecer a 

história de vida do escritor e, consequentemente, os diferentes contextos em que os panfletos 

foram escritos, revalando o modo de produção, circulação e apropriação desses textos.  

O acervo é o locus potencial dos panfletos, onde é possível vislumbrar os seus sentidos. 

Por isso, na edição desses impressos é imprescindível que se explore essa documentação com o 

objetivo de preservar e elucidar os códigos linguísticos, bibliográficos (MCGANN, 1992, 1991) 
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e contextuais (BORNSTEIN, 2001) dos panfletos. Nesse sentido, uma edição digital surge 

como alternativa para explorar o acervo do escritor em função da manutenção desses códigos.  

Isso exige a aplicação de um método interdisciplinar que envolve:  

1- O estudo do acervo como lugar de memória, onde se manifestam as identidades do 

sujeito que o constituiu, produzindo uma imagem de si.  

2- A memória literária, através do estudo de documentos de fonte primária do acervo de 

um escritor do sertão baiano, Eulálio Motta, indispensável para se constituir uma história da 

literatura mais justa;  

3- A arquivística e o tratamento de acervos, necessários para a organização e 

sistematização dos documentos com vista à edição; 

4- A história cultural das práticas que se ampara na nova história cultural, na sociologia 

dos textos e na história da cultura escrita, com o objeivo de entender como o código escrito foi 

utilizado em determinados contextos, tendo como cerne da discussão as práticas de produção, 

circulação e apropriação dos textos; 

5- A crítica textual que é indispensável em qualquer atividade de edição de texto; e  

6- A informática humanística aplicada à edição de textos e que ainda se encontra em vias 

de desenvolvimento de um corpus teórico. 

O principal objetivo dessa tese é apresentar uma edição digital dos panfletos de Eulálio 

Motta que possa dar conta da pluralidade de documentos paratextuais do acervo do escritor. 

Desse modo, desenvolveu-se um modelo de edição digital com tecnologia informática que 

permite a sua publicação via Web, no domínio www.eulaliomotta.com.br. Nessa edição, são 

apresentados os fac-símiles dos textos e três opções de transcrições: uma linear através da 

utilização de símbolos, uma sobre a imagem do fac-símile, outra com links e, conforme o caso, 

também se disponibiliza uma edição crítica. Apresenta-se um dossiê arquivístico de cada 

panfleto, possibilitando o acesso a diversos tipos de documentos paratextuais relacionados ao 

texto editado: testemunhos manuscritos (prototextos), fotografias, correspondências, 

datiloscritos, impressos etc.  

A edição foi organizada em menus com diversas categorias de informações. O usuário 

poderá acessar a edição do panfleto a partir de um índice dinâmico ou, se preferir, pode-se fazer 

uma busca por tema; assistir a um vídeo sobre a distribuição dos panfletos; acessar menus com 

informações sobre a vida do escritor; explorar um álbum de fotografias; ler artigos sobre o 

poeta; visualizar o catálogo do acervo etc.  

De acordo com suas características, essa edição é classificada como hiperedição. Uma 

hiperedição é uma hipermídia que geralmente apresenta mais de um tipo de edição 
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convencional (crítica, facsimilada, diplomática, sinóptica etc.) de modo integrado e dinâmico, 

documentos paratextuais diversos (textos, imagens, vídeos, sons e animações), organizados 

conforme critérios estabelecidos pelo editor. Trata-se, portanto, de uma edição híbrida que 

apresenta novas potencialidades de leituras e análises dos textos e que somente se efetiva no 

meio digital.  

O modelo de edição dos panfletos de Eulálio Motta baseia-se nas Orientações 

Preliminares para Edições Digitais do Comitê de Edições Eruditas da Modern Language 

Association
1
 (SHILLINGSBURG, 1993); em textos científicos sobre edições digitais (LOSE e 

TELLES, [201...]; LOSE e NUNES, 2012; LOSE e ANDRADE, 2012; LOSE, 2010; LOSE, 

2006; LUCÍA MEGÍAS, 2012, 2010, 2008, 2007, 2006; MORRÁS, 1999; FINNERAN, 1996; 

BOLTER, 2009) nos princípios da crítica textual e em modelos de edições digitais publicadas 

via Web, produzidas nos âmbitos:  

a) estadunidense: principalmente, os projetos The Rossetti Hypermedia Archive 

(MCGANN, 2013), The Walt Whitman Archive (FALSAM; PRICE, 2012) e The William Blake 

Archive (MORRIS; ESSICK; VISCOMI, 2012);  

b) espanhol: especialmente, os projetos da Biblioteca Cervantes Virtual (BIBLIOTECA 

CERVANTES VIRTUAL, 2013) e da Biblioteca Nacional da Espanha (EL INGENIOSO 

HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA, 2013);  

c) brasileiro: sobretudo, as edições digitais publicadas pelo Mosteiro de São Bento da 

Bahia, coordenadas por Alicia Duhá Lose (LIVROS RAROS, 2013); e o sistema de acesso aos 

documentos de acervos pessoais da Fundação Getúlio Vargas (ACESSUS – DOCUMENTOS 

DE ARQUIVOS PESSOAIS, 2012). 

No Brasil, existem alguns estudos com vistas à produção de edições em meio digital, mas 

são raros os casos de publicação via Web derivados de trabalhos filológicos. A disponibilização 

do material apenas em CDs ainda prevalece em grande parte dos exemplos que existem. A tese 

de doutorado de Lose (2004), defendida na Universidade Federal da Bahia, foi pioneira no 

âmbito das edições digitais, no Brasil. Embora esse trabalho tenha sido apresentado em CD, as 

ferramentas utilizadas são apropriadas para a veiculação online. Após a tese de Lose (2004) 

outras edições digitais em CD/DVD foram apresentadas como resultado de dissertações de 

mestrado também na Universidade Federal da Bahia, Andrade (2010) e Almeida (2011), por 

exemplo.

                                                             
1
A Modern Language Association of America, conhecida como Modern Language Association (MLA) é a 

principal associação profissional dos Estados Unidos para os estudiosos da língua e da literatura. A MLA foi 

fundada em 1883 e tem grande prestígio internacional. 
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Para a hiperedição dos panfletos de Eulálio Motta foi necessário: 

1) organizar o acervo em função da edição, procedendo: a) a descrição e a catalogação de 

toda documentação (Cf. Apêndice C); b) a elaboração de um banco de dados digital com o 

catálogo do acervo; e c) a elaboração do inventário; 

2) organizar os dossiês arquivísticos de todos os panfletos (Cf. Quadro 9); 

3) digitalizar os panfletos e os documentos dos dossiês arquivísticos (Cf. Apêndice A); 

4) editorar o vídeo com a entrevista (Cf. Apêndice C); 

5) transcrever todos os documentos textuais utilizados na edição (Cf. Apêndice A); 

6) preparar uma edição crítica dos panfletos politestemunhais, de natureza heterogênea e 

com mais de um nível de emenda autógrafa;  

7) elaborar as imagens da transcrição sobreposta ao fac-símile, utilizando editores de 

imagens; 

8) preparar uma versão para imprimir de todos os textos da edição; 

9) estruturar o banco de dados do Google Drive para a descrição linear dos textos; 

10) fazer uma descrição paleográfica dos panfletos (Cf. Quadro 8); 

11) elaborar o layout e o design gráfico das páginas da edição digital; 

12) proceder à etiquetação do texto e à editoração da página a partir da linguagem de 

marcação, utilizando Personal Home Page
2
 (PHP) compatível com o HyperText Markup 

Language
3
 5 (HTML5), através do editor Adobe Dreamweaver 5.  

13) desenvolver funções de script a partir da linguagem de programação JavaScript. 

 

1.1 A ESTRUTURA DA TESE 

 

A tese está estruturada em sete seções, referências e quatro apêndices. O modelo da 

edição digital via Web pode ser acessado no domínio www.eulaliomotta.com.br, registrado no 

servidor do Google
4
. 

Na primeira seção, Introdução, contextualiza-se a pesquisa, apresentam-se a estrutura da 

tese e as abordagens teóricas utilizadas em cada seção.  

A segunda seção, Eulálio Motta e seu acervo: itinerários da memória, divide-se em três 

seções secundárias e tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre o papel dos acervos 

pessoais enquanto lugares de memória, descrever o acervo, esboçar uma biografia da vida do 

                                                             
2 Traduzindo: “Página pessoal”. Trata-se de uma linguagem interpretativa livre utilizada para composição de sites. 
3
 Traduzindo: “Marcador de Hipertexto”.  

4 Até a defesa da tese somente poderá ter acesso ao site o autor da edição, a orientadora e as pessoas da banca, 

mediante a inserção de login e senha.  
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poeta dando ênfase a aspectos relacionados aos panfletos. Inicialmente, discorre-se sobre o 

modo como as narrativas representam a experiência humana, sinalizando que toda forma de 

narrar é uma construção e, por isso mesmo, estão sujeitas às mesmas contingências das 

narrativas ficcionais (RICOEUR, 2007, 1994; BOURDIEU, 2006; PESAVENTO, 2005). Desse 

modo, a biografia que se apresenta é uma possibilidade dentre os diversos modos de ordenar a 

vida de Eulálio Motta.  

Na primeira seção secundária, Acervo pessoal: memória, identidade e produção do eu, 

discute-se a respeito dos acervos enquanto lugares de memória (NORA, 1993; ELIAS, 2011, 

1994), onde os sujeitos forjam a sua identidade (HEYMANN, 1997), construindo uma imagem 

de si (FOUCAULT, 1992). Aborda-se ainda o arquivamento enquanto prática instituída na 

sociedade (GOMES, 2004; FRAIZ, 1998) e as intenções autobiográficas inerentes ao ato de 

arquivar objetos (ARTIÈRS, 1998). Essa abordagem leva à compreensão de que os acervos 

podem ser entendidos como uma forma de autobiografia, embora correspondam a uma 

memória selecionada e manipulada em função de determinados objetivos. Eles não traduzem a 

realidade de modo objetivo e, por isso, exigem interpretação.  

A segunda seção secundária, O acervo do escritor: à guisa de uma história, apresenta 

uma concepção de acervo como espaço dinâmico, que deve ser explorado, gere conhecimentos 

e coloque a documentação em contato com os leitores, espectadores, usuários etc. (BORDINI, 

2009, 2005, 2001). Faz-se ainda uma reflexão a respeito da situação atual dos acervos de 

escritores, sinalizando o crescente interesse em pesquisar esse tipo de documentação e as 

contribuições que as pesquisas em acervos têm dado para se redesenhar o panorama literário 

nacional (MARQUES, 2007; SOUZA e MIRANDA, 2003). Nas seções terciárias, apresentam-

se uma breve história do acervo de Eulálio Motta, o inventário comentado, o método de 

catalogação e de constituição do banco de dados eletrônicos, o código catalográfico e as séries 

e subséries com exemplos.  

A terceira seção secundária, Eulálio Motta como personagem de si, é propriamente a 

biografia do escritor. Foram elencados sete temas, estruturados em seções terciárias, que 

merecem destaque na trajetória do escritor e mantêm relação com a produção dos panfletos: A 

diáspora do poeta escriba da roça: da vila do Alto Bonito à capital; O escritor no fronte 

integralista!; Por Deus, pela pátria, pelo Brasil!; O “Porta-voz” do Partido da Representação 

Popular; Assaltaram “o meu torrão”; A política local: flores e pedras a quem os merece!; e A 

Ditadura Militar: utopia e desilusão.  

A terceira seção, Os panfletos do pasquineiro da roça: aspectos da cultura dos impressos 

num rincão sertanejo, estrutura-se a partir de duas seções secundárias e tem como objetivo 
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apresentar um estudo dos panfletos de Eulálio Motta, a partir das reflexões propostas pela 

história cultural das práticas de escrita (CHARTIER, 2009a; 2007; 2005a; 2005b; 2002a; 

2002b), concentrando-se nos modos de produção, circulação e apropriações dos textos. Na 

primeira seção secundária, O lugar dos panfletos na história da cultura dos impressos: breve 

panorama, esboça-se um histórico do panfleto (COURIER, 2010 [1824]; MORAWSKY, 2010 

[1917]; ANGENOT, 1983; BAECQUE, 1996; BAHIA, 1999; DARNTON, 1996; SODRÉ, 

1999; LUSTOSA, 1999, 2000; MANGABEIRA, 2005; ROCHE, 2006; BARBOSA, 2007; 

TAVARES, 2007; CARNEIRO e KOSSOY, 2008; MARTINS e LUCA, 2008; ARAÚJO, 

2009) para em seguida debruçar-se sobre as práticas culturais dos impressos (CHARTIER, 

2007; CERTEAU, 2008; MCLUHAN, 1977), instituída por Eulálio Motta em Mundo Novo. 

Na segunda seção secundária, Produção, circulação e usos dos panfletos de Eulálio 

Motta, busca-se entender o surgimento da prática de publicação desses impressos, analisando a 

atuação do escritor nos periódicos da década de 1930, sua formação intelectual e política. Essa 

seção estrutura-se em três seções terciárias, nas quais se abordam os seguintes aspectos dos 

panfletos: a) os motivos da publicação dos textos; b) os temas tratados; c) as suas relações com 

o acervo do escritor, identificando-o como o laboratório do panfletário, onde ele recorria 

sempre para recolher textos já engavetados; d) as práticas de impressão, a sócio-história das 

tipografias do sertão baiano e sua influência no âmbito da cultura dos impressos naquela região; 

e) as técnicas utilizadas pelos tipógrafos e o uso de mimeógrafos como uma alternativa 

empregada por Eulálio Motta para imprimir seus textos; f) a distribuição desses impressos; e g) 

o contexto histórico da cidade de Mundo Novo, na época em que os panfletos circularam. 

A quarta seção, Por uma história cultura das práticas, estrutura-se em uma seção 

secundária e tem como finalidade apresentar uma discussão teórica a respeito da crise dos 

paradigmas no âmbito das ciências humanas (KUHN, 1998), a partir do âmbito da história 

(BURKE, 1992; LE GOFF e NORA, 1978; PESAVENTO, 2005; THOMPSON, 1987a; 

1987b), buscando entender como essa crise provocou mudanças em algumas disciplinas 

relacionadas ao universo da escrita (FOUCAULT, 2008, 2009; CHARTIER, 2002b; WHITE, 

1992; VEYNE, 1982; RICOEUR, 2007; CERTEAU, 2010), redefinindo as suas práticas. A 

história tornou-se nova e cultural, interessando-se por toda atividade humana, desde os 

documentos institucionais, ao mais ordinário dos artefatos (BURKE, 2008). A vida cotidiana, 

as práticas sociais das pequenas comunidades e de indivíduos comuns, passaram a interessar 

aos historiadores (HUNT, 1992) e, consequentemente, isso teve um grande impacto sobre 

disciplinas como a Paleografia (PETRUCCI, 1986; CASTILLO GÓMEZ e SÁEZ, 1999), a 

Diplomática (TALLAFIGO, 2004), a Bibliografia Textual (MCKENZIE, 2005) e a Crítica 
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Textual (PÉREZ PRIEGO, 1997; RUBIO TOVAR, 2004). A discussão apresentada nessa seção 

concentra-se nas relações entre filologia e história, com o objetivo de entender em que medida 

essas duas disciplinas mantiveram o diálogo interdisciplinar depois das mudanças provocadas 

pela crise dos paradigmas (MCGANN, 1992; LUCÍA MEGÍAS, 2009; CHARTIER, 2002b).  

Durante muito tempo, a Crítica Textual esteve preocupada apenas em preservar os 

códigos linguísticos e os estudos da história do texto tinham a finalidade de esclarecer questões 

relacionadas a esses códigos. Mas, nas últimas décadas, essa disciplina tem ampliado os seus 

horizontes em direção às práticas culturais relacionadas aos meios de produção e circulação dos 

textos (CHARTIER, 2005a). Essas reflexões conduzem a uma concepção de Crítica Textual 

que transcende o mero estabelecimento de texto ou apenas preocupações com a transmissão do 

código linguístico. O texto passa a ser compreendido como produto cultural (TELLES e 

SANTOS, 2012).  

A quinta seção, Do impresso ao digital: novas práticas culturais da escrita, novas 

perspectivas da crítica textual, estrutura-se em três seções secundárias e reflete acerca dos 

avanços empreendidos no contexto da cultura escrita, a partir do advento da informática e do 

lugar da Crítica Textual nesse novo cenário. Recorrem-se aos conceitos de códigos 

bibliográficos (MCGANN, 1991) e de códigos contextuais (BORNSTEIN, 2001) para sinalizar 

a necessidade de se preservar as características dos textos, no trânsito entre a cultura impressa e 

a digital (CHARTIER, 2002b). Nesse sentido, apresenta-se uma discussão a respeito das 

rupturas e continuidades entre a cultura impressa e a cultura digital, esboçando as 

características e elementos que definem a nova condição da escrita (LANDOW, 2009; LEVY, 

2009; BOLTER, 2009; SOUZA, 2009) e os novos meios de publicação de textos (FINNERAN, 

1996, LUCÍA MEGÍAS, 2010; SHILLINGSBURG, 2004).  

Ainda na quinta seção, apresenta-se o conceito de hipermídia (CAVALCANTE, 2010; 

RIBEIRO, 2005; LEÃO, 1999) e de hiperedição. Busca-se caracterizar esse tipo de edição que 

somente se efetiva no meio digital (LANDOW, 2009; CASAL, 2009; LUCÍA MEGÍAS, 2007; 

FINNERAN, 1999; MCGANN, 1997). As hiperedições são ideais para explorar a 

documentação conservada nos acervos dos escritores. Através de uma edição interativa, 

podem-se explorar os esboços, as pesquisas para a escrita do texto, cartas, fotografias, 

anotações marginais e outros tipos de documentos que podem enriquecer a leitura do texto. 

Além do dossiê genético, comumente estudado pelos geneticistas, o filólogo que trabalha com 

documentos de acervos de escritores depara-se com diversos materiais que não se relacionam 

diretamente com a gênese da obra, mas são de fundamental importância para a compreensão do 

texto. A edição dos panfletos de Eulálio Motta fundamenta-se no conceito de hiperedição. 
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No final da quinta seção, discute-se a respeito do papel do filólogo no contexto das 

edições digitais, apontando a Informática Humanística, pensada inicialmente para o contexto 

italiano, como a disciplina que pode estreitar os laços entre informática e filologia, tirando 

proveitos desse profícuo diálogo (LUCÍA MEGÍAS, 2008; ORLANDI, 1992).  

A sexta seção, A hiperedição dos panfletos de Eulálio Motta, está estruturada em seis 

seções secundárias e tem como objetivo apresentar a metodologia aplicada na elaboração da 

edição, ressaltando os seguintes pontos: a) a descrição do corpus editado; b) a constituição dos 

dossiês arquivísticos; c) os critérios e os princípios adotados; d) a estrutura e o funcionamento 

da edição; e) a descrição do layout de todos os tipos de páginas do site; e f) a tecnologia 

utilizada para o desenvolvimento da edição. 

Após as considerações finais, apresentam-se as referências. Ressalta-se que a tese consta 

de cinco apêndices, sendo que os quatro primeiros estão armazenados num CD e o quinto num 

DVD. Integram os Apêndices: A - fac-símile, transcrição de todos os textos utilizados na 

edição dos panfletos; a edição crítica dos panfletos politestemunhais, dos de natureza 

heterogênea e dos que dispõem de mais de um nível de emendas autógrafas. O arquivo está na 

extensão pdf e consta de um índice e de um texto introdutório apresentando os critérios 

adotados nas transcrições e na edição crítica. B - fotografias utilizadas na edição digital. C - 

ficha técnica e catálogo do acervo do escritor. D - transcrição dos trechos das entrevistas que 

foram autorizados para a publicação. E - vídeo com trecho da entrevista de Jonas Cordeiro.  

A tese é ilustrada com diversos tipos de documentos do acervo: manuscritos, 

datiloscritos, impressos, fotografias e correspondências, sendo que os textos manuscritos 

citados ou apresentados como figuras foram transcritos conforme os mesmos critérios 

utilizados na edição dos panfletos.  
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2 EULÁLIO MOTTA E SEU ACERVO: ITINERÁRIOS DA MEMÓRIA  

 

Um presente que o acaso me deu... 

Já não me lembro mais. Há tanto tempo...  
Entretanto, agora, olhando este retrato [...]  

pude reconhecê-la e me lembrar de tudo!  

(MOTTA, 1933a, p. 14-15). 

[...] “Recordar é viver.” Será? Recordar não será sofrer? Sua carta me fez 

reviver o Ginásio Ipiranga com Liota sonhando e escrevendo para as colunas 

de “Mundo Novo”. [...] Meu caro que Deus lhe pague este presente que mexeu 
muito com esta emotividade que os janeiros acumularam em mim... 

(EA2.7.CV1.07.001, 28.05.1978, f. 11vº e f. 12rº). 

 

Os vestígios do passado, muitas vezes, ficam latentes em artefatos que se configuram 

como lugares de memória, capazes de evocar as lembranças, vencer o esquecimento e 

contribuir para a formação das identidades. Nos fragmentos destacados acima, o retrato e a 

carta ativaram a memória do poeta, assumindo poder evocativo, trazendo à tona o passado. 

Esses objetos, aparentemente desprovidos de valor material, investiram-se de uma dimensão 

profundamente humana diante da experiência vivida, referindo-se a pessoas, acontecimentos e 

lugares. Ao instituírem uma relação com o passado, através da reminiscência, esses objetos 

receberam uma carga simbólica que despertaram sentimentos, levando o sujeito a se reconhecer 

nesse passado. Isso favorece o estabelecimento de uma relação mútua entre os sujeitos e os 

objetos enquanto ícones e lugares de memória.   

Segundo Marshall McLuhan (2007[1969]), no decorrer da história, o homem 

desenvolveu tecnologias correspondentes à extensão de seu próprio corpo, com o objetivo de 

suprir suas faculdades essenciais. O telefone, por exemplo, é uma extensão da voz, o binóculo a 

extensão do olho, os automóveis a extensão das pernas. Seguindo essa lógica, a memória, 

enquanto faculdade humana, passou a ser confiada aos objetos, à palavra escrita, às fotografias, 

aos edifícios etc. Assim, o homem desenvolveu práticas cotidianas de arquivamento de suas 

memórias, escrevendo diários, guardando papéis, fotografias e toda sorte de objetos nos quais 

ele se reconhece, contribuindo para moldar a sua identidade. 

Por isso, ao evocar as memórias do escritor baiano Eulálio de Miranda Motta (1907-

1988), recorreu-se ao seu acervo pessoal, constituído de documentos diversos arquivados por 

ele, durante mais de sessenta anos. Nesse caso, considerou-se esse acervo como a extensão da 

memória do escritor, onde ele preservou documentos capazes de representá-lo, forjando uma 

imagem de si.  
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O sujeito que constitui um acervo é capaz de recordar a história de cada um dos artefatos 

que guardou e explicar seus significados peculiares. Bastaria folhear as páginas de um álbum 

de fotografias ou reler anotações, para recordar os acontecimentos ali registrados.  Entretanto, 

nem sempre se pode contar com a presença daquele que compôs o acervo (de seu titular, para 

usar um termo da arquivística). Na sua ausência, cabe ao pesquisador tecer o fio narrativo de 

uma história baseada nos fragmentos de memória que emanam da documentação.  

Nesse sentido, o acervo converte-se em fonte histórica capaz de revelar o passado. Mas, 

de acordo com Sandra Pesavento (2005), o passado não pode ser apreendido em sua totalidade 

e, por isso mesmo, somente se chega a ele através da representação que é     

 
[...] fundamentalmente, estar no lugar de, é presentificação de um ausente; é 

um apresentar de novo, que dá a ver uma ausência. [...] não é uma cópia do 
real, sua imagem perfeita, espécie de reflexo, mas uma construção feita a 

partir dele. [...] envolve processo de percepção, identificação, reconhecimento, 

classificação, legitimação e exclusão (PESAVENTO, 2005, p. 40). 

 

A representação do passado somente se efetiva através da linguagem, da elaboração de 

uma narrativa que se associa à ideia de reconstituição e de explicação do vivido. Apenas desse 

modo, uma experiência concreta pode ser transmitida e apreendida pelo outro, ou seja, são as 

narrativas, enquanto discursos construídos, que permitem ao sujeito comunicar suas impressões 

do passado.  

Os objetos tornam-se lugares de memória para uma coletividade, quando eles estão 

associados a uma narrativa (escrita ou oral) que pode ser transmitida. A relação entre o sujeito e 

os objetos é uma experiência individual e para que essa experiência seja compartilhada, faz-se 

necessário a constituição de uma narrativa. Segundo Paul Ricoeur (1994), as narrativas passam 

a representar o acontecido e por isso não se pode deixar de considerar a presença do ficcional 

operando em sua constituição. Por mais que se busque a verdade, em toda narrativa há sempre a 

inventividade e a subjetividade daquele que a compõe.  

Ao ordenar os acontecimentos da vida de Eulálio de Miranda Motta, com o intuito de 

compor uma narrativa que expresse sua história, tem-se a consciência de que se alcança apenas 

uma, dentre as várias formas de representar a história de vida do escritor. Além disso, sabe-se 

que a vida do sujeito não é linear e ordená-la numa narrativa é uma transgressão de sua própria 

natureza fragmentada.  

Por conta da complexidade da tarefa que se pretende realizar (esboçar os itinerários das 

memórias de Eulálio Motta a partir da documentação do acervo), faz-se necessário uma breve 

análise das relações entre memória, identidade, acervo pessoal e produção do eu. 
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2.1 ACERVO PESSOAL: MEMÓRIA, IDENTIDADE E PRODUÇÃO DO EU 

 

Nós somos tudo aquilo que lembramos; nós somos a memória que temos 

(SANTOS, 2003, p. 25).  

[...] no hay en la tierra una sola cosa que el olvido no borre o que la memoria no 

altere [...] (BORGES, 2001, p. 63)
5
. 

 

 

As palavras de Santos (2003) e Borges (2001), destacadas como epígrafe, são bastante 

elucidativas e inserem a memória no seio das discussões acerca da constituição das identidades. 

Ao longo da história da sociedade moderna, o homem tem recorrido a diversas estratégias para 

construir e manter uma imagem de si. Nesse sentido, a memória enquanto característica das 

identidades coletivas e individuais tornou-se cada vez mais relevante. Vencer o esquecimento e 

preservar as lembranças passou a corresponder a uma injunção social e isso tem exercido 

grande influência na forma como as sociedades organizam as suas práticas culturais.  

Segundo Huyssen (2004), as sociedades vivem seduzidas pela memória e, com isso, 

criou-se um fetiche em torno de artefatos capazes de evocar um tempo que já não existe. 

Arquivar papéis, fotografias e toda sorte de vestígios do passado, são práticas sociais 

incorporadas ao cotidiano, à vida ordinária, com o intuito de garantir o acesso às lembranças 

que são fundamentais na construção das identidades. Para Pierre Nora, 

 
Hoje onde historiadores se desprenderam do culto documental, toda a 

sociedade vive na religião conservadora e no produtivismo arquivístico. O que 

nós chamamos de memória é, de fato, a constituição gigantesca e vertiginosa 
do estoque material daquilo que nos é impossível lembrar, repertório 

insondável daquilo que poderíamos ter necessidade de lembrar. A “memória 

de papel” [...]. Nenhuma época foi tão voluntariamente produtora de arquivos 

como a nossa, não somente pelo volume que a sociedade moderna 
espontaneamente produz, não somente pelos meios técnicos de reprodução e 

de conservação de que dispõe, mas pela superstição e pelo respeito ao 

vestígio. À medida que desaparece a memória tradicional, nós nos sentimos 
obrigados a acumular religiosamente vestígios, testemunhos, documentos, 

imagens, discursos, sinais visíveis do que foi, como se esse dossiê cada vez 

mais prolífero devesse se tornar prova em não se sabe de que tribunal da 
história (NORA, 1993, p. 15). 

 

Os povos que não se preocuparam com o estabelecimento de lugares de memória e não 

criaram estratégias de preservação material das lembranças dos acontecimentos, tornaram-se 

vulneráveis aos processos de dominação. A ameaça da perda da identidade é que impulsiona o 

desejo de preservar as lembranças. Segundo Norbert Elias (2011 [1939]; 1994 [1987]), as 

                                                             
5 Traduzindo: “[...] não há na terra uma só coisa que o esquecimento não apague ou que a memória não altere”. 
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comunidades tribais isoladas não sentiram essa necessidade, porque não se viam ameaçadas. 

Ao ser dissolvida a unidade grupal, perdiam-se os mecanismos de ativação do passado. Quando 

os sujeitos arquivam objetos com o intuito de preservar as lembranças, a desestruturação do 

grupo não impede que cada indivíduo mantenha seus arquivos e, com isso, mantenha viva a 

memória.        

A memória que emana dos arquivos pessoais difere da ancestral (tribal) que tem como 

referência o sujeito e os ritos coletivos. As comunidades tribais não dependem de uma 

mediação interpretativa (um discurso histórico) para recordar os acontecimentos, porque a 

memória é espontânea, atualizadora, homogênea, sem rupturas e se efetiva em rituais coletivos 

nos quais os indivíduos vivenciam as experiências (NORA, 1993). Segundo Ricoeur (2007), a 

memória das sociedes ditas civilizadas é fragmentada, configurando-se como “vestígio” e 

“trilha” que conduzem a uma representação do passado, dependente de uma narrativa (uma 

história) que seja capaz de acioná-la, restabelecendo, através da linguagem, o diálogo entre o 

presente e o passado. 

A passagem da memória espontânea para a história obrigou cada grupo a redefinir sua 

identidade (NORA, 1993). As sociedades contemporâneas já não vivem imersas numa memória 

espontânea e por isso precisam alimentar a história com os resquícios do passado, constituindo 

e mantendo os lugares de memória. Quanto menos a memória é vivida de forma espontânea, 

mais ela precisa de suportes discursivos e de referências sensíveis que possam representá-la.  

 

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 
espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 

organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas 

operações não são naturais. [...] se [...] a história não se apoderasse deles [dos 

lugares de memória] para deformá-los, transformá-los, salvá-los e petrificá-los 
eles não se tornariam lugares de memória. Tudo o que é chamado hoje de 

memória não é, portanto, memória mas já história. Tudo o que é chamado de 

clarão de memória é a finalização de seu desaparecimento no fogo da história. 
A necessidade de memória é uma necessidade de história (NORA, 1993, p. 

13-14). 

 

No cotidiano, submetido às transformações sociais, vive-se a constante ameaça do 

esquecimento, por isso a fixação pelo arquivamento, pela preservação dos vestígios como 

garantia de manutenção de uma identidade baseada nos lugares de memória.  

É a partir da contínua relação entre o esquecimento e as lembranças que a memória se 

manifesta através de práticas sociais, nos quais cada sujeito constrói sua(s) identidade(s), a 

partir de objetos e documentos diversos que têm poder de evocar as lembranças. 
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O ato de lembrar é um atributo e uma necessidade dos indivíduos, mas essa necessidade 

surge em função da vida social. Cada sujeito precisa de objetos e mecanismos que o auxiliem a 

preservar as suas lembranças, diferenciando-o dos demais, expressando uma identidade 

individual, mas ancorada no coletivo. A busca por essa identidade é uma questão de 

sobrevivência na vida em sociedade. Por isso, a memória estrutura-se a partir das relações que 

o sujeito estabelece com o social, constituindo e integrando uma memória coletiva. De acordo 

com Halbwachs (1990), isso ocorre porque os indivíduos se percebem envolvidos numa teia 

social e as suas lembranças os diferenciam e os aproximam aos demais. Segundo Michael 

Pollak,  

 
Podemos portanto dizer que a memória é um elemento constituinte do 

sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que 

ela é também um fator extremamente importante do sentimento de 
continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua 

reconstrução de si (POLLAK, 1992, p. 206). 

 

A identidade do sujeito corresponde à auto-percepção em relação ao entorno social, ou 

seja, é no confronto com outras identidades que ele (o sujeito) afirma a sua. Assim, os 

indivíduos sentem-se impelidos a compartilhar suas lembranças para se reconhecerem como 

parte de um grupo. A memória, nesse caso, é associada à percepção de pertencimento a um 

mundo que engloba e constitui o sujeito (RICOEUR, 2007).  

Os lugares de memória, instituídos e mantidos por cada um, conservam não apenas a 

memória individual, mas também refletem a memória coletiva, porque dentre os inúmeros 

lugares de memória possíveis, o sujeito utiliza aqueles que ele julga representá-lo. Além disso, 

muitos objetos que o sujeito escolhe para representar a sua identidade têm existência no mundo 

social e são compartilhados por outras pessoas.  

Assim, é no jogo dialético entre lembrança e esquecimento, memória individual e 

coletiva que o sujeito constrói identidades para si, buscando ordenar os acontecimentos vividos 

ou sonhados numa imagem de si que deseja ser plenamente unificada e coerente. Sendo assim, 

os álbuns de fotografias, os diários íntimos, as cadernetas de anotações e o arquivamento de 

papéis são práticas culturais que operam na conservação da memória e na tentativa de se 

construir uma identidade.  

Através desses instrumentos memorialísticos, o sujeito reclama para si uma imagem que 

julga verdadeira, ordenando os objetos de modo linear, como normalmente se faz com os 

álbuns de fotografia. 
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Essa busca por unidade e coerência na forma de conceber a vida é o que Bourdieu (2006) 

chamou de “ilusão biográfica”, refutando a ideia de que a vida possa ser ordenada de forma 

linear e harmonicamente coerente. Para o sociólogo francês (BOURDIEU, 2006, p. 189), o 

nome próprio é a única constância na vida do sujeito, tudo o mais sofre flutuações ao sabor dos 

ventos que o cotidiano sopra constantemente, confirmando que a identidade absolutamente 

integrada e coerente é uma quimera. Isso leva à constatação de que o sujeito não possui uma 

única identidade, mas um conjunto de características que variam ao longo do tempo.  

Stuart Hall (2006) considera que, no âmbito da sociedade pós-moderna, as 

transformações das últimas décadas afetaram as identidades pessoais, ocasionando a perda de 

um “sentido de si”, descentrando os indivíduos, tanto de seu lugar no mundo social e cultural, 

quanto de si mesmos, instituindo uma “crise de identidade”. Por isso, mais do que nunca, os 

indivíduos são instigados a edificarem lugares de memória, voltados para a preservação do 

passado ou, pelo menos, “de um passado”, com a finalidade de construírem uma identidade 

para si.  

Dentre as práticas de preservação da memória estabelecidas nas sociedades letradas, a 

escrita ocupa lugar de estaque, pelas inúmeras possibilidades que oferece. No célebre diálogo 

entre Sócrates e Fedro, Platão (2000, [sec. III a.C.]) já observava essa relação entre escrita e 

memória. Ao tentar convencer Fedro sobre os perigos da escrita para a memória, Sócrates narra 

a lenda de um antigo deus egípcio chamado Thoth, inventor da escrita que, ao encontrar o rei 

Ámon, apresentou a sua invenção:  

 

Eis, oh Rei, uma arte que tornará os egípcios mais sábios e os ajudará a 

fortalecer a memória, pois com a escrita descobri o remédio para a memória. 
[diz o rei] [...] Ela [a escrita] tornará os homens mais esquecidos, pois sabendo 

escrever, deixarão de exercitar a memória, confiando apenas nas escrituras, e 

só se lembrarão de um assunto por força de motivos exteriores, por meios de 
sinais, e não dos assuntos em si mesmos. Por isso não inventaste um remédio 

para a memória, mas sim para a rememoração. Quanto à transmissão do 

ensino, transmites aos teus alunos, não a sabedoria em si mesma mas apenas 

uma aparência de sabedoria [...] (PLATÃO, 2000 [sec. III a.C.], p. 121). 

 

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. Pode-se dizer que a profecia do rei egípcio cumpriu-se, os 

homens passaram a confiar na escrita a ponto de a utilizarem para tratar não apenas das coisas 

exteriores, mas também de si mesmos.    

Segundo Foucault (1992), a construção da subjetividade relaciona-se às práticas de 

escrita desde a antiguidade. No ensaio intitulado A escrita de si, Foucault (1992) toma como 
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exemplo um texto antigo da literatura cristã do século IV, Vita Antonii, de Atanásio, com o 

intuito de demonstrar que o registro escrito das ações e pensamentos cumpria a função de arma 

e combate espiritual. Ao escrever os pensamentos e ações, estes não seriam esquecidos, mas 

convertidos em objeto de reflexão. Assim, o sujeito poderia reler suas anotações, avaliar seus 

pensamentos e atitudes.  

Para Foucault (1992), esse conjunto de características manifesta-se em duas formas de 

escrita praticadas entre o público culto da cultura greco-romana do século I e II, são os 

hypomnemata e a correspondência. Os hypomnemata eram cadernetas individuais nas quais se 

anotavam citações, fragmentos de obras, reflexões ou pensamentos ouvidos, eram tesouro 

acumulado para a releitura e meditação posteriores (FOUCAULT, 1992, p. 136).  

Ainda que a escrita de si exista desde a antiguidade, como sinaliza Foucault (1992), foi 

somente a partir do século XVIII que ela se propagou no mundo ocidental, motivada pela 

popularização da leitura e da escrita como prática extensiva ao cidadão ordinário. Segundo 

Chartier (2001), no século XVIII, a leitura silenciosa e a escrita confessional manuscrita 

passaram a ser utilizadas largamente, convivendo com a crescente circulação dos textos 

impressos através dos jornais. Para Chartier (2001), a história ainda não deu a devida atenção 

ao rico legado cultural das práticas sociais de leitura e de escrita desenvolvidas pelos 

indivíduos.  

O acesso à leitura e à escrita intensificou-se no decorrer do século XX e, com isso, 

possibilitou aos indivíduos produzirem e acumularem, deliberadamente, lugares de memória, 

pautados não apenas na escrita de si propriamente dita (autobiografias, diários e 

correspondências, p. ex.), mas também através de um conjunto de ações variadas que permitem 

registrar e preservar a memória de determinados acontecimentos do cotidiano (colecionando 

livros, jornais, revistas, fotografias, objetos, etc.).  

As relações que se estabelecem entre os indivíduos e seus documentos também se 

configuram como uma forma de produção do eu e estão incorporadas às práticas sociais do 

cotidiano (GOMES, 2004).  

Para Philippe Artièrs,  

 

[...] o anormal é o sem papel. O indivíduo perigoso é o homem que escapa ao 

controle do gráfico. [...] a escrita está em toda parte: para existir, é preciso 
inscrever-se nos registros civis, nas fichas médicas, escolares, bancárias. [...] 

Passamos assim o tempo todo a arquivar nossas vidas: arrumamos, 

desarrumamos, reclassificamos. Por meio dessas práticas minúsculas, 
construímos uma imagem, para nós e às vezes para os outros. [...] O indivíduo 

deve manter seus arquivos pessoais para ver sua identidade reconhecida 

(ARTIÈRS, 1998, p. 11-12).  
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Os sujeitos são impelidos a manterem os registros de suas vidas como uma 

determinação social, não somente como um meio de instituir uma identidade, mas para garantir 

seus direitos civis e políticos. Isso contribuiu de forma expressiva para que os espaços privados 

das casas e dos gabinetes de trabalho fossem transformados em “teatros da memória”, onde se 

materializam os acervos pessoais e se evidenciam as histórias dos indivíduos, de seus familiares 

e dos grupos a que pertencem (GOMES, 2004). Por isso, os acervos estão necessariamente 

vinculados à vida, por suas travessias sinuosas, trazendo sempre as marcas de uma experiência.  

Os acervos pessoais inscrevem-se sempre como labirintos a serem explorados e por isso, 

ao se arvorar em seus mistérios, é preciso tomar algumas precauções. Primeiro, deve-se 

compreender que as fontes preservadas nos acervos não encerram a realidade absoluta dos 

acontecimentos. Na documentação dos acervos estão “forjadas” as identidades do sujeito que o 

constituiu e sua intenção de “construir” uma imagem para si. 

O acervo enquanto fonte é representação e por isso precisa ser interpretado, lido. Segundo 

Giselle Venâncio (2004, p. 112), cada documento do arquivo pessoal torna-se um desafio, um 

objeto singular a ser decifrado, tanto em suas condições de produção, quanto na sua 

organização discursiva. 

Quando um indivíduo se propõe a escrever suas memórias, um diário íntimo, uma 

autobiografia ou decide colecionar fotografias, guardar papéis, rascunhos, recortes de jornais, 

cartas etc., ele está deliberadamente compondo uma imagem de si que pretende conservar para 

a posteridade. Esse não é um ato inocente, muito pelo contrário, trata-se de uma forma de 

manipular a realidade, tendo em vista um futuro leitor, evidenciando o desejo de ser lembrado 

(FRAIZ, 1998).  

O volume de documentos acumulados ao longo da vida não corresponde à memória viva, 

tal qual a realidade, mas à memória selecionada, manipulada em função de interesses 

específicos. Isso não tira os méritos da documentação como importante objeto de estudo, muito 

pelo contrário, essa memória documental não perde o seu status de fonte. Esses documentos 

são o resultado de uma triagem feita por um indivíduo mediante algum critério que varia ao 

longo do tempo. Portanto, o estudo sistemático dessas fontes pode revelar importantes dados 

históricos.  

Luciana Heymann (2005, p. 5) considera que não se deve apenas analisar as histórias que 

os acervos contam, mas investigar as histórias que eles encerram em si mesmos, suas 

dimensões textuais e simbólicas, seu significado e lugar de encontro entre culturas, entre 

saberes. Num acervo pessoal é comum encontrar uma grande variedade de documentos 

relacionados à vida íntima, intelectual, profissional, política e cultural de uma pessoa. Embora 
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cada documento tenha sua própria história e mantenha um tipo específico de relação com o 

titular, é preciso considerar o acervo em sua totalidade como uma “obra” que o titular atuou 

como “autor-editor”, produzindo uma imagem de si que pode ser dada a ler por um terceiro.  

Para Philippe Artièrs (1998, p. 11), “[...] arquivar a própria vida é se pôr no espelho, é 

contrapor à imagem social a imagem íntima de si próprio, e nesse sentido o arquivamento do eu 

é uma prática de construção de si mesmo e de resistência.” Independente da condição social e 

do ofício do sujeito, os documentos que compõem os acervos pessoais trazem sempre as 

marcas da subjetividade e “[...] uma intenção autobiográfica” (ARTIÈRS, 1998, p. 11). Por isso 

mesmo os acervos pessoais podem ser considerados como uma forma de escrita de si. 

Pensando dessa forma, o acervo pessoal do escritor Eulálio de Miranda Motta pode ser 

entendido como uma modalidade de produção do eu, capaz de esboçar os itinerários daquele 

que se arquivou, configurando-se como lugar privilegiado de suas memórias. Esse acervo 

revela as identidades do escritor e esboça também o quadro sócio-histórico das práticas 

culturais de leitura e de escrita de um sujeito que atuou num tempo e lugar específicos (século 

XX no interior da Bahia).  

O acervo de Eulálio de Miranda Motta constitui-se de documentos acumulados pelo 

próprio escritor entre 1923 e 1988. Esse acervo compõe-se de materiais heterogêneos, incluindo 

rascunhos e esboços de obras inacabadas, manuscritos e datiloscritos de textos éditos e inéditos, 

diários íntimos, cadernos de anotações diversas, correspondências, fotografias, documentos de 

identificação, diplomas, esboços de projetos editoriais, coleções de jornais e panfletos, parte da 

biblioteca particular além dos instrumentos de trabalho, como a sua máquina de escrever. Pela 

natureza da documentação, esse rico acervo pode ser “lido” como um projeto autobiográfico, 

revelando-se como um caleidoscópio de onde se projetam diversas imagens do escritor.  

O exame do acervo e da produção intelectual de Eulálio Motta mostra que o escritor 

consultava constantemente o material arquivado, utilizando os documentos como fontes para a 

elaboração de novos textos. Isso indica que o acervo tinha uma funcionalidade prática, 

relacionada à suas atividades como escritor, não se tratava apenas de uma coleção de 

lembranças do passado. O acervo mantém estrita relação com a sua atividade literária e para 

compreender os textos produzidos por Eulálio Motta faz-se necessário um exame criterioso 

dessa documentação.  

O acervo sempre surpreende, porque ele é inesgotável, quanto mais se explora a 

documentação mais coisas se revelam, por isso o retorno ao acervo é sempre necessário. Desse 

modo, o acervo assume, metaforicamente, a voz do oráculo que sussurra baixinho: decifra-me 

ou te devoro!  
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2.2 O ACERVO DO ESCRITOR: À GUISA DE UMA HISTÓRIA 

 

Acervos de escritores são, pois, hipóteses de testemunho, jamais arquivos 

cerrados capacitados a paralisar a escrita e a embalsamar autores 
(ZILBERMAN, 2009, p. 104). 

 

O interesse pelos acervos pessoais ganhou especial impulso a partir das mudanças 

epistemológicas, ocorridas no decorrer do século XX, no âmbito das ciências humanas. A 

história, por exemplo, redimensionou seus paradigmas, interessando-se por toda a atividade 

humana. Os historiadores passaram a valorizar o cotidiano e o sujeito ordinário, como 

protagonistas da história (BURKE, 1992). Essa virada epistemologia propiciou a revisão do 

conceito de cultura e identidade, estreitando cada vez mais o contato entre disciplinas como 

história, sociologia, antropologia e literatura favorecendo o diálogo entre essas disciplinas. Isso 

criou um clima favorável às pesquisas em torno dos acervos de escritores, possibilitando uma 

nova configuração da história literária e do cânone. Segundo Maria Eunice Moreira,  

 

Os estudos culturais, que constituem atualmente outro movimento na 

avaliação das relações culturais, preconizam a necessidade de reconhecimento 

das diferenças nos diversos seguimentos sociais. A literatura, nesse caso, 
afasta-se de seu conceito tradicional, no qual os valores estéticos eram 

predominantes, para se tornar o espaço das mais diferentes vozes em que se 

decompõe o tecido social. Esse novo paradigma repercute na história da 
literatura que deixa de se apresentar como a representação de uma unidade 

nacional, verdadeiro panteão de obras e autores, para abrir espaço à 

pluralidade das escritas, escrevendo-se o cânone não mais no singular, mas 
possibilitando a escrita de vários cânones (MOREIRA, 2004, p. 177). 

 

No âmbito literário, os manuscritos conservados pelos escritores passaram a interessar 

sobremaneira aos geneticistas, que valorizam os rascunhos, os projetos inacabados, o texto em 

seu processo de construção. As correspondências, os livros das bibliotecas particulares com 

suas marginálias e os variados documentos preservados pelos escritores têm redimensionado a 

crítica literária que explora as potencialidades dos acervos pessoais dos escritores, revisitando a 

sua obra, ampliando a sua leitura.  

Para Maria da Glória Bordini (2009, p. 46), os acervos de escritores proporcionam dados 

documentais que ultrapassam as abordagens epistemológicas atuais da Literatura, 

descortinando todo um novo universo de pesquisa, mais amplo e rico em possibilidades.  

Os estudos de acervos dos escritores não se limitam apenas às atividades literárias de seus 

titulares. Muitos escritores também foram intelectuais múltiplos que atuaram em diversas áreas 

das artes e das ciências ou desenvolveram atividades políticas de relevância e, por isso, tornam-
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se objetos de estudo da crítica biográfica, da história, das ciências políticas etc. Do mesmo 

modo, interessa aos historiadores, sociólogos, etnólogos, antropólogos e filólogos os acervos de 

pessoas comuns, sem destaque social ou intelectual, mas que acumularam documentos 

(textuais, iconográficos e outros artefatos) capazes de revelar a história de vida do sujeito, obras 

literárias e as práticas sócio-culturais
6
 de uma época e de lugares específicos.   

As primeiras iniciativas em torno da preservação e estudo dos acervos de escritores, no 

Brasil, tiveram início tardiamente. Ainda que esse assunto tenha começado a ventilar no meio 

intelectual desde a década de 1930, somente em 1962 foi criado o primeiro centro de 

documentação destinado a preservar a memória dos escritores - o Instituto de Estudos 

Brasileiros (IEB) da Universidade de São Paulo. Seguindo-se a essa iniciativa, outros 

importantes centros foram criados em algumas regiões do país, a maioria deles, ligados a 

Universidades, a Programas de Pós-Graduação e a Fundações7.  

A experiência acumulada por esses Centros de Pesquisas são de fundamental importância 

porque, ao longo do tempo, desenvolveram metodologias de trabalho e aprofundaram questões 

teóricas8 que servem de referências para as novas pesquisas que estão sendo feitas no país. 

Dentre essas contribuições, destaca-se o conceito de acervo, adotado pelo Grupo de Pesquisa de 

Escritores Sulinos.  

De acordo com Maria da Glória Bordini (2001, p. 31), “[...] a noção de acervos literários, 

como empregada atualmente, se contrapõe a essa figura do museu expositório e também à do 

arquivo fechado e de preferência indevassável”. Ainda segundo Maria da Glória Bordini 

(2009), é preferível utilizar o termo acervo em detrimento de arquivo porque o primeiro  

 

[...] especifica a qualidade de um legado a ser manejado noutra ordem de 

interesses: o de ser constituído, não por objetos de exposição ou de consulta 

esporádica, mas por fontes primárias para o conhecimento literário, que 
atestem ou promovam, na sua multidisciplinaridade, achados ou afirmações 

em sua concretude. Destaque-se que a investigação de acervos alarga o 

conceito de “obra” chamando a atenção para sua materialidade (BORDINI, 
2009, p. 55-56).   

                                                             
6 A Nova História já revisou o paradigma historiográfico da história construída a partir de grupos socialmente 
privilegiados. A Nova História propõe uma história vista de baixo, das classes subalternas e que não tinham voz na 

historiografia positivista. 
7 O Arquivo-Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa, fundado em 1972, no Rio de 

Janeiro; O Centro de Estudos Murilo Mendes da UFJF, criado em 1978; O Acervo de Escritores Sulinos da PUC-

RS, criado em 1982; O Centro de Documentação Alexandre Eulálio, implantado em 1984, na UNICAMP; A 

Fundação Casa de Jorge Amado, implantada em Salvador, em 1986; O Acervo de Escritores Mineiros, criado em 

1986, na UFMG (MARQUES, 2007). 
8 Pode-se citar como exemplo publicações do Centro de Pesquisa de Acervos Literários da PUCRS e dos 

pesquisadores ligados a este centro.  
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Esse modelo de acervo literário diferencia-se dos arquivos tradicionais9, sobretudo na 

maneira como ambos são concebidos. Em sua maioria, os arquivos surgem e são organizados 

para possibilitarem o acesso dos pesquisadores que, num segundo momento, interessam-se 

pelos documentos. Por sua vez, os acervos literários, como Maria da Glória Bordini (2009) os 

compreende, surgem em função dos interesses específicos de pesquisas, sendo organizados 

pelos próprios pesquisadores.  

A maior parte dos acervos de escritores que existem hoje no Brasil são frutos da iniciativa 

de pesquisadores pioneiros que, ao se interessarem por investigações baseadas em fontes 

primárias, foram ao encontro dos espólios dos escritores, iniciando um trabalho de 

garimpagem, desvendando os meandros da documentação, tornando-se especialistas em 

determinados autores e seus acervos.  

Em alguns casos, após ganharem a confiança dos familiares, os pesquisadores agenciam o 

processo de doação ou consignação dos acervos que passam à custódia de Centros de 

Pesquisas, Fundações ou Universidades. Embora, nem sempre esse trâmite aconteça porque, 

muitas vezes, as famílias não concordam com a abertura dos acervos, as instituições não se 

interessam pela documentação, ou ainda pela inexistência de centros de pesquisas constituídos 

e habilitados a receberem os acervos.  

Quando se tratam dos acervos de escritores já conhecidos e difundidos no cenário 

nacional, não é tão difícil encontrar uma instituição que se disponha a recebê-lo (até mesmo 

pelo valor comercial de suas obras). Mas, as pesquisas em acervos de escritores não se 

restringem apenas ao cânone literário, pois diversos escritores não canônicos têm merecido a 

atenção de pesquisadores interessados em estudá-los. Essas pesquisas ganham especial 

relevância quando colocam em circulação (através de edições e estudos), obras inéditas ou que 

já estão fora de circulação, inserindo-as no universo da leitura, entregando-as aos leitores, 

cumprindo assim o seu destino.  

Além disso, no acervo de um escritor existe sempre uma diversidade de documentos que 

permitem traçar os seus diversos itinerários: literário, político, intelectual, familiar, etc. Por 

conseguinte, esses acervos transcendem a ideia de fonte destinada apenas a explicar e 

potencializar a leitura das obras que já estão em circulação. Em alguns casos, a documentação 

do acervo passa a constituir a própria obra e, consequentemente, esboçam a identidade do 

escritor. 

                                                             
9 Entende-se aqui como arquivo tradicional aquele entregue a uma instituição que o organiza a partir dos métodos 

arquivísticos tradicionais, disponibilizando-o aos pesquisadores.  



39 

O acervo de Eulálio de Miranda Motta inscreve-se no rol daqueles constituídos a partir de 

interesses de pesquisar o escritor e sua obra. Por conseguinte, o conceito de acervo que se adota 

para designar esse conjunto de documentos identifica-se com uma visão dinâmica. Esse acervo 

não pertence a um escritor que teve uma projeção local, mas se revela de fundamental 

importância porque contribui para a constituição da memória literária e da história do sertão 

baiano
10

. 

Esse acervo tem revelado a obra e um escritor até então desconhecidos, seja porque em 

vida ele publicou apenas uma ínfima parte dos textos que escreveu (BARREIROS, 2009a), seja 

porque as publicações da literatura de Eulálio Motta já não se encontram em circulação ou 

ainda porque sua atuação enquanto escritor restringiu-se a um contexto regional. 

Nesse sentido, sobrevêm as seguintes questões: como definir o autor Eulálio Motta e sua 

obra? A obra do autor é somente aquela que está publicada ou é também o que ele escreve e 

permanece inédita? Onde começa e termina a noção de autor nesse caso? Ao refletir sobre as 

noções de autor e de obra, Michel Foucault (1992), tomando como exemplo a obra de 

Nietzsche, questiona: 

 

[...] será que tudo o que ele [o autor] escreveu ou disse, tudo o que ele deixou 
atrás de si, faz parte da sua obra? [...] Será com certeza preciso publicar tudo, 

mas que quer dizer este “tudo”? [...] Os rascunhos das suas obras? 

Evidentemente. [...] As emendas, as notas de rodapé? Também. Como definir 

uma obra entre os milhões de vestígios deixados por alguém depois da morte? 
A teoria da obra não existe, [...] a palavra “obra” e a unidade que ela designa 

são provavelmente tão problemáticas como a individualidade do autor  

(FOUCAULT, 1992, p. 38-39). 
 

Os rascunhos, as anotações, as emendas, tudo o que foi escrito e preservado no anonimato 

precisa dos leitores para fomentar a existência de outros textos, desencadeando a polifonia 

textual proposta por Bakhtin (2008) e que alimenta o contínuo desenvolvimento de uma obra e 

de seu autor.  

Nesse sentido, nem a obra, nem o autor existiriam sem os leitores, sem os sujeitos que 

notam a sua presença e decifram os mistérios da inscrição da tinta no papel ou nos suportes que 

lhe dão a existir e proporcionam o contato com a visão humana. A obra somente se concretiza 

através das leituras (ISER, 1987), em qualquer suporte, se o texto não alcança os leitores, não 

se pode falar da existência de uma obra e de um autor. 

    

                                                             
10

 O acervo permite trazer à tona textos inéditos ou impressos que já estão fora de circulação e no âmbito da 

história da literatura esses documentos revelam características de uma literatura do sertão baiano, ainda pouco 

privilegiado pela historiografia literária.  
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Ao editar um texto, retirando-o de velhas arcas esquecidas nos porões e apresentá-lo aos 

leitores é uma forma de promover a existência do autor e da obra. Desse modo, a documentação 

dos acervos de escritores assume uma função arcôntica, concentrando em si uma força 

criadora, ligada ao originário, ao princípio, ao comando, lembrando as considerações de 

Derrida (2001) a respeito dos arquivos:  

 
[...] o vocábulo [arquivo] remete [...] ao arkhê no sentido físico, histórico ou 

ontológico; isto é, ao originário, ao primeiro, ao principal, ao primitivo em 

suma, ao começo. Porém, ainda mais, ou antes ainda, “arquivo” remete ao 
arkhê no sentido nomológico, ao arkhe do comando. [...] o sentido de 

“arquivo”, seu único sentido, vem para ele do arkheîon grego: inicialmente 

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

superiores, os arcontes, aqueles que comandavam (DERRIDA, 2001, p. 12). 

 

Ir ao encontro do acervo, escrutinar a documentação, organizá-la, colocar em circulação 

textos inéditos ou ainda pouco conhecidos, desenvolver estudos científicos a partir das fontes 

encontradas, tudo isso pode ser entendido como uma forma de “produção” do autor e de sua 

obra, contribuindo também para a constituição da memória literária.  

O interesse em estudar a obra de Eulálio de Miranda Motta motivou a busca por fontes 

primárias, propiciando o encontro com os documentos que hoje integram o seu acervo. Antes 

da “descoberta” desse acervo, as únicas referências que se tinha sobre Eulálio Motta constavam 

apenas de pequenos comentários em livros sobre a história da cidade de Mundo Novo, nos 

quais o escritor figura como poeta e ícone da vida cultural da cidade e alguns raros exemplares 

de seus livros preservados em bibliotecas particulares. A documentação do acervo revelou o 

perfil intelectual, político e literário de Eulálio Motta. 

As pessoas da comunidade mundonovense e os familiares que conviveram com o escritor 

lembram-se dele como um homem de grande talento para a escrita, polêmico ao defender suas 

ideias. De modo geral, recordam também alguns episódios da sua vida, tais como a amizade 

com Jorge Amado, a paixão pela jovem Edy, o caloroso debate sobre a emancipação de Piritiba 

e a publicação de panfletos polêmicos. Para além dessas informações, a vida e a obra de Eulálio 

Motta estavam condenadas ao esquecimento. Por isso, o seu acervo ganha especial relevância, 

permitindo reencenar a vida e a obra do escritor através dos vestígios que ele escolheu para 

representá-lo.  

O acervo revela ainda o intelectual engajado, suas leituras, inquietações ideológicas e se 

constitui na mais importante fonte de pesquisa sobre o escritor e sua obra (talvez a única). 

Desse modo, tanto os documentos inéditos, quanto os publicados são objetos únicos no sentido 

próprio da palavra. 
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2.2.1 O encontro com o acervo 

 

O primeiro contato com o acervo de Eulálio Motta ocorreu em 1999 quando se 

empreendeu uma visita aos familiares do escritor, com o objetivo de coletar material para uma 

pesquisa solicitada pelo prof. Adeítalo Pinho na disciplina Literatura Brasileira no curso de 

Letras da UEFS. A partir de então, foram feitas diversas visitas aos familiares de Eulálio Motta 

e consultas periódicas à documentação do acervo. O prof. Dr. Adeítalo Pinho acompanhou uma 

das visitas a Mundo Novo e aos familiares de Eulálio Motta.  

Em 1999, o acervo encontrava-se na casa da família Motta, na Praça Senador Cohim, 

número 47, em Mundo Novo, onde o escritor viveu seus últimos dias. Depois do falecimento de 

Eulálio Motta em 1988, a família preservou as caixas, latas, classificadores e pastas depositadas 

em gavetas de velhos armários. A biblioteca do escritor não foi preservada em sua totalidade, 

logo depois do falecimento de Eulálio Motta, alguns livros foram doados para a Biblioteca 

Municipal de Mundo Novo e outros guardados num depósito nos fundos da casa, em péssimas 

condições de acondicionamento, sujeitos à umidade e ação de insetos. 

 

Figura 1 - Armário onde foram encontrados os livros do escritor. 

 
   Fonte: Acervo pessoal de Patrício Barreiros. 

 

Após alguns meses de iniciada a consulta aos documentos, a família decidiu alugar a casa 

onde se encontrava o acervo e não se sabia qual destino dar à documentação. Assim, a solução 

encontrada foi transferir a guarda do acervo para aquele que, no momento, tinha interesse em 
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preservá-lo, no caso, este pesquisador. A partir daquele momento, empreendeu-se um exame 

cuidadoso da documentação que, pouco a pouco, foi conduzindo a outras fontes sobre o autor e 

sua obra. Ao longo do tempo, familiares e amigos do escritor doaram documentos que também 

foram integrados ao acervo.  

Alguns estudos já foram desenvolvidos, tendo como base a documentação do acervo. Em 

2007, foi defendida no Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural da 

Universidade Estadual de Feira de Santana uma dissertação de mestrado (BARREIROS, 2007a) 

que trata da edição e estudo dos sonetos de Eulálio de Miranda Motta, publicada pela editora da 

UEFS com o título Sonetos de Eulálio Motta (BARREIROS, 2012)
11

.  

Liliane Lemos Santana Barreiros defendeu a dissertação de mestrado Bahia Humorística 

de Eulálio de Miranda Motta: edição e estudo lexical de causos sertanejos (BARREIROS, L., 

2012), no Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens da Universidade do Estado da 

Bahia. Outros estudos foram desenvolvidos nas áreas de história e memória do sertão baiano 

(BARREIROS, 2000); de acervo de escritor e processos de criação (BARREIROS, 2005; 

2007b; 2009b; 2010); de estudo das variantes (BARREIROS, 2009a); e da lexicologia 

(BARREIROS, L., 2011; 2010) tomando como base essa documentação. Em 2008, iniciou-se 

na Universidade Estadual de Feira de Santana um projeto de pesquisa intitulado “Edição e 

estudo das obras inéditas de Eulálio de Miranda Motta” e que foi ampliado, em 2012, para 

“Grupo Interdisciplinar de Estudo de acervos de escritores do sertão baiano.”
12

 

 

2.2.2 Descrição e organização do acervo: breve inventário comentado 

 

O acervo de Eulálio Motta compõe-se principalmente de documentos arquivados pelo seu 

titular, por isso, partiu-se da ordenação dada por ele para estabelecer as séries e subséries. Após 

análise do acervo, foram identificados 2.416 documentos, cobrindo o período de 1910 a 1988, e 

acondicionados em: 

 10 caixas plásticas (40 cm de largura por 30 cm de comprimento e de altura), com 

tampas em cores verde (3), roxa (6) e laranja (1);  

 5 pastas catálogo tamanho A3;  

  o diploma de Bacharel em Farmácia e a máquina de escrever estão guardados em 

recipientes próprios. Todo o acervo ocupa um único armário. 

                                                             
11

 Durante o mestrado, fez-se uma primeira descrição e catalogação do acervo com o objetivo de editar os sonetos.   
12 Cf. Diretório dos Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) , disponível em: http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=2044802YAR0CLT. 
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Os documentos guardados dentro das caixas estão dispostos em envelopes pardos que, 

por sua vez, são colocados dentro de pastas suspensas ou pastas catálogos, devidamente 

numeradas e mantidas na horizontal para evitar a quebra do papel pela ação da gravidade. 

Devido às suas dimensões, os jornais foram guardados em pastas catálogos A3 (ver catálogo do 

acervo em anexo).  

Quando foram encontrados, os documentos estavam separados obedecendo a alguns 

critérios de tipologia. Os cadernos, as fotografias e os panfletos estavam guardados em caixas 

de papelão, os datiloscritos, diplomas e manuscritos em pastas, os jornais e os folhetos em 

gavetas. Tomando como base a ordenação dada por Eulálio Motta, estabeleceram-se 9 séries 

com subséries. Os documentos doados, posteriormente, por familiares e amigos do escritor, 

foram incorporados ao acervo e distribuídos em alguma das séries já estabelecidas. 

Para organizar o catálogo, constituiu-se um banco de dados eletrônico, utilizando o 

software Microsoft Office Access, alimentado a partir de uma ficha com os seguintes dados:  

a) número de registro (para cada documento o programa estabelece um número em ordem 

crescente);  

b) série;  

c) subsérie;  

d) código catalográfico;  

e) período coberto pelo documento;  

f) especificação do tipo de documento;  

g) descrição (em dois campos);  

h) assuntos relacionados;  

i) localização no acervo; 

j) data da entrada do documento;  

k) doador;  

l) dossiê;  

m) formato digital (link para o arquivo digital para o caso do documento já ter sido 

digitalizado); 

n) estado de conservação;  

o) observações.  
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Figura 2 - Ficha do Access utilizada para a catalogação dos documentos do acervo. 

 
Fonte: Interface da tabela do banco de dados do Access.  

 

Além dos itens comuns nas fichas catalográficas de documentos de acervos, foram 

acrescentados os itens dossiê e formato digital.  

O item dossiê serve para agrupar documentos que se relacionam independente da 

temática, trata-se de relações estabelecidas com objetivo de pesquisa científica específica e o 

item formato digital favorece o acesso a documentos já digitalizados (o documento é acessado 

com apenas um click).  

Para favorecer a utilização do item formato digital e possibilitar a preservação dos 

documentos, empreendeu-se a digitalização dos documentos, incluindo os iconográficos como 

cartões e fotografias.  

Desse modo, evita-se o contato direto com os documentos, preservando a sua integridade 

física. A digitalização foi feita através de um scanner de mesa digital Epson, as imagens foram  
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arquivadas no formato Joint Photographic Experts Group
13

 (JPG), com resolução 400 ppp 

(pontos por polegada
14

).  

O banco de dados digital foi desenvolvido a partir do software Microsoft Office Access 

por ser um sistema de gerenciamento de banco de dados da Microsoft, incluído no pacote do 

Microsoft Office Professional de fácil manipulação e disponível nos pacotes básicos do Office.  

 

Figura 3 - Recurso de busca do Access. 

 
 Fonte: Interface do localizador do Access. 

 

O Access pode compartilhar dados guardados de qualquer recipiente compatível com o 

padrão de acesso das linguagens de programação mais comuns (Visual Basic, Delphi e Java), 

podendo também ser facilmente convertido para o padrão Structured Quary Language
15

 (SQL) 

e integrar bancos de dados consultados via Web
16

. 

Além disso, o Access possibilita ao usuário criar a modelagem e a estrutura do banco de 

dados, personalizando-o de acordo com as necessidades do usuário e os recursos de buscas do 

facilitam o acesso a informações em cada campo de informações. 
 

O código catalográfico do acervo foi composto por cinco categorias representadas por 

sequências alfanuméricas. A título de ilustração toma-se como exemplo o código catalográfico 

do panfleto Vitória do Brasil!  

                                                             
13 Traduzindo: “Grupo Conjunto de Especialistas em Fotografia.” 
14 É a medida de densidade relacionada à composição da imagem, que expressa o número de pontos individuais 

que existem em uma polegada linear na superfície onde a imagem é apresentada. Equivale ao que comumente 

denomina-se por resolução de imagem. 
15 Traduzindo: “Linguagem de Consulta Estrutural”. 
16 Futuramente os dados poderão ser consultados na interface de uma página da internet.  



46 

Figura 4 - Categorias do código catalográfico do acervo de Eulálio Motta. 

 
            Fonte: Inventário do acervo de Eulálio Motta. 

 

 Categoria 1  

(E) corresponde a Eulálio Motta e foi utilizada para todos os documentos do acervo
17

.  

(G) refere-se às séries e varia de A a I, sendo:  

A - Cadernos; 

B - Correspondência; 

C - Datiloscritos; 

D - Diplomas; 

E - Documentos pessoais; 

F – Fotografias; 

G – Impressos; 

H – Manuscritos;  

I - Outros.  

(3) corresponde à subsérie e varia de 1 a 4, quando a série não tiver subséries esse espaço 

fica vazio.  

 Categoria 2 

Corresponde ao número gerado automaticamente pelo Access no momento do 

cadastramento do documento no banco de dados, desse modo, cada documento tem um número 

exclusivo.  

 Categoria 3 

Indica-se a localização do documento e está representada pelo seguinte código:  

CV (caixa verde) seguida dos números 1, 2 e 3, correspondendo a 3 caixas;  

CR (caixa roxa) seguida dos números de 1 a 6, correspondendo a 6 caixas;  

CL (caixa laranja);  

PA3 (pasta A3);  

EP (envoltório próprio). 

 Categoria 4

                                                             
17 Tomou-se esse cuidado para garantir a identidade da documentação, possibilitando que o acervo compartilhe o 

mesmo banco de dados com outros arquivos.  
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Indica a numeração das pastas (suspensas ou catálogos) guardadas dentro das caixas ou, 

para o caso das pastas A3, a numeração da mesma.  

 Categoria 5 

Corresponde à numeração das páginas das pastas catálogos ou a numeração dos 

envelopes guardados nas pastas suspensas.   

 

Figura 5 - Esquema da categoria 1 do código catalográfico. 

 
                 Fonte: Inventário do acervo de Eulálio Motta. 

 

2.2.2.1 As séries do acervo comentadas 

 

A seguir apresentam-se as séries do acervo a partir de uma descrição sumária e de 

comentários acerca da documentação. 
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2.2.2.1.1 Cadernos 

 

Inclui-se na série Cadernos todo conjunto de folhas encadernadas em espiral ou 

costuradas de qualquer dimensão, utilizadas para escrita manuscrita. Não se fez distinção entre 

cadernos e cadernetas porque o titular, em seus textos, refere-se sempre a cadernos. E, com o 

intuito de manter a organicidade do conjunto desses documentos, mantiveram-se todos numa 

única série. Foram utilizados três critérios para nomear os cadernos:  

a) designação dada pelo próprio autor, como Lágrimas. 

 

Figura 6 - Capa do caderno Lágrimas. 

 
                                                    Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

b) informações impressas na capa, como em Monitor.  

 

Figura 7 - Capa do caderno Monitor. 

 
                                              Fonte: Acervo de Eulálio Motta.
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c) atribuição dada pelo organizador do acervo, a partir das características do caderno, 

como o Caderno sem capa 1 que não tem capa. 

 

Figura 8 - Primeira página do Caderno sem capa 1. 

 
                                                      Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

A série Cadernos compõe-se de 15 documentos, divididos em duas subséries: Diversos 

(com 13 documentos) e Poesias (com 2 documentos)
18

.  

A subsérie Diversos agrupa os cadernos utilizados para anotações diárias, borrões de 

cartas e composição de textos variados:  

1) Caderno sem capa 1; 

2) Lágrimas; 

3) Farmácia São José; 

4) Luzes do Crepúsculo; 

5) Diário de um João Ninguém; 

6) Caderno Nº 3; 

7) Caderno sem capa 2; 

8) Monitor; 

9) Loja Vitória; 

10) Bahia Humorística; 

11) Anotações; 

12) Caderno fotocopiado 1; 

13) Caderno fotocopiado 2

                                                             
18 Cf. Apêndice C.  
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A subsérie Poesias inclui os cadernos utilizados apenas para escrever poesias 

(correspondendo ao laboratório da escrita do autor ou contendo textos passados a limpo):  

1) Canções do meu caminho 3ª edição; 

2) Meu caderno de trovas. 

O Caderno fotocopiado 1 e o Caderno fotocopiado 2 correspondem a cópias coloridas de 

dois cadernos. Essas cópias foram feitas quando o acervo ainda estava em Mundo Novo, sob a 

custódia da família de Eulálio Motta e, por motivos desconhecidos, os originais não foram 

encontrados, quando foi feito o inventário do acervo.   

Os cadernos contêm textos escritos entre 1926-1988 e entre os documentos que compõem 

o acervo, eles ocupam lugar de destaque, pela riqueza de informações, por corresponderem a 62 

anos de prática de escrita e pela diversidade de uso que o escritor fez dos mesmos. Neles foram 

escritos rascunhos de cartas, discursos políticos, anotações diárias do cotidiano, listas de 

palavras e endereços, anotações de leituras, crônicas, poesias, causos, etc. Nos cadernos, 

encontram-se também os projetos editoriais de Eulálio Motta, muitos deles apenas esboços que 

não se concretizaram (BARREIROS, 2009a).  

Eles revelam a escrita diária com diversos propósitos e a partir de diferentes motivações. 

Em Monitor, por exemplo, foram escritas crônicas diárias a partir de leituras de livros, jornais e 

revistas, de conversas com pessoas e das coisas ouvidas no rádio. 

 
Instantâneas  - 8-10-960 

Ouço no rádio notícias segundo as quais conheci- 

dos líderes pessedistas se movimentam no sentido 
de organizar, imediatamente, vigorosas oposições ao  

Presidente eleito. Alguém que comigo ouvia o  

rádio, censurou o fato, achando que [↑ assim] seria oposi- 
ção sistemática, o que é condenável. Opinei que  

Democracia sem oposição é coisa perigosa.  

De qualquer forma, ainda é cedo. Não acredito 

que o Sr. Jânio Quadros vá fazer política [...] 
(EA2.9.CV1.09.001, f. 38rº, L. 1-10). 

 

Esse conjunto de textos intitulados Instantâneas abarca o período de 6 de julho de 1960 a 

8 de abril de 1961 e aborda diversas temáticas debatidas na mídia da época. Eulálio Motta fez 

anotações do cotidiano da vida na fazenda e de problemas corriqueiros com os empregados, a 

freqüência de chuvas e de estiagens, o preço da arroba do boi e a vacinação dos animais. Como 

farmacêutico, ele anotou receitas e encomendas dos clientes e listou as enfermidades mais 

comuns no município de Mundo Novo.  
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Setembro  

1º - As chuvas continuam. Inverno Gros- 

so com aspecto de trovoada. A semente na- 
cida nos pedaços queimados do Morro Alto, parece que 

estão garantidas. Mas o concerto de minha trin- 

cheira ainda por fazer, estão me dando dôr de  

cabeça (EA2.3.CV1.03.001, 01.09.1941, f. 139vº). [...] 
11 a 18 - O radio tem dado noticia de chuva em Pernambu- 

co e Sergipe. Há poucos dias havia notícia de chuva em  

Ceará. Tem relampejado estas ultimas noites, para o po-  
ente, norte e nordeste (EA2.3.CV1.03.001, 11.04.1942, f. 136vº). 

 

Há anotações e apontamentos de leituras que possibilitaram mapear as obras e os autores 

que influenciaram o pensamento de Eulálio Motta. Isso permite compreender melhor a 

literatura do escritor. Segue o exemplo de uma anotação para ser usada num texto. 

 
Para citar em “Bofetada:” [...] 
“Procurai defender civilmente, tenazmen- 

te, até mesmo um pouco pirracenta- 

mente, os vossos direitos.” 
(“Presença Social dos Cristãos”, de Dom  

José Pedro Costa, Bispo de Caitité.) 

(EA2.9.CV1.09.001, f. 50vº, s.d., L. 10-12). 

 

Somente em Meu caderno de trovas e Canções do meu caminho 3º edição não há 

rascunho de cartas. Em Farmácia São José, por exemplo, há diversos borradores de cartas 

endereçadas a Eudaldo Lima, revelando um longo debate sobre religião. Muitas dessas cartas 

foram publicadas em jornais, ganhando uma dimensão pública.    

 
Eudaldo  

                       Saudações 

Em mãos o jornalzinho com a sua “De- 
claração oportuna”. No momento só lhe 

quero dizer o seguinte: - sua “declaração” 

não ficará sem resposta. A minha  
“ânsia caloura de publicidade” não so- 

frerá nenhuma pausa, nenhum esmore- 

cimento com as suas tiradas e seus  

arrôtos de “técnica” no assunto.  
Continuemos. Eulálio Motta. 

(EA2.3.CV1.03.001, s.d., f.45rº). 

 

A partir dos rascunhos das cartas também é possível entender o que motivou a escrita de 

determinados textos, como se pode notar no fragmento que segue:  

 
[...] Werther: em consequência de sua  

excelente carta de 1-1-979, nasceu a ca-
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çulinha de minhas poesias, com o nome 

de “Solidão.” 

             Um grande abraço  
e um muito obrigado de todo o cora- 

ção pela inspiração que me deu esta 

caçulinha “Solidão”. Caçula talvez definiti- 

va uma vez que me parece  
que a cacimba secou.  

 (EA2.7.CV1.07.001, 14.1.1979, f. 32vº). 

 

Até mesmo as afinidades do escritor com os intelectuais brasileiros são reveladas nos 

textos dos cadernos: 

 

Instantaneas - Feira - 8-9-60 

Um fato a registrar: em geral não leio  

artigos que tragam assuntos de Afrâ- 
nio Coutinho e Gustavo Corção. Não discuto 

o valor desses [↑homens] de cultura. Reconheço, graças a  

Deus, a minha insignificância de escriba da  
roça. Seria pretencioso e ridículo me arvorar 

a julgar vultos [↑de renome] nacional das letras brasi- 

leiras. Não os leio porque não gosto da li- 
teratura deles e pronto.  

Hoje aconteceu coisa interessantíssima: pe- 

gando um jornal velho (“A tarde” de 11,8,60), 

li um artigo de Afrânio Coutinho dando  
uma surra muito bem dada no católico  

escritor inglês Ghaham Green e  

gostei muitíssimo. [...] 
(EA2.9.CV1.09.001, 8.9.1960, f. 35rº, L. 1-16). 

 

 

2.2.2.1.2 Correspondências 

 

A série Correspondência conta com 88 documentos e se subdivide nas subséries 

Correspondência ativa, Correspondência passiva e Correspondência de terceiros. Essa série 

consta de cartas, telegramas, cartões postais e outros cartões.  

Há também diversos documentos de terceiros que foram doados pelos familiares para 

integrar o acervo. Embora algumas das correspondências de terceiros não se relacionem 

diretamente a Eulálio Motta, elas trazem informações que auxiliam a entender momentos da 

vida do escritor. A cópia de um telegrama sobre a prisão de Durval Motta, por exemplo, 

possibilitou compreender o envolvimento de Eulálio Motta nesse episódio. 
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Os postais revelam o modo como o escritor se relacionou com amigos e parentes, 

principalmente através das anotações contidas nos versos. A título de ilustração, segue um 

postal enviado por Eulálio Motta a sua irmã Ailda, na ocasião de seu aniversário
19

. 

 

Figura 9 - Postal enviado a Ailda (reto e verso)
20

. 

 
     Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

A maior parte da correspondência ativa de Eulálio Motta encontra-se manuscrita nos 

cadernos utilizados como borradores e não fazem parte da série correspondência (ver apêndices 

com a descrição dos cadernos).  

 

Figura 10 - Rascunho de carta para Rômulo.  

 
                Fonte: Folha 26 vº do Caderno nº 3. 

                                                             
19 Ailda era a irmã mais velha de Eulálio Motta e teve um importante papel na educação dos irmãos.  
20 Transcrição do verso: “Ailda: Hoje é primeiro de agosto. Completas mais um ano de existência. Para mandar-te 

os meus parabéns, escolhi este postal, por ser a fotografia de um trecho da Cidade por onde passo todo dia para ir e 

vir da Escola. Conheces a rua (Chile e Praça C. Alves) mas não conheces o predio do “A Tarde, que foi construído 

depois que estiveste aqui: Aceita estes meus parabéns, simples e sinceros como este tem teu irmão do coração. 

Eulálio. Bahia, 1º/8/1931. ” 
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2.2.2.1.3 Datiloscritos 

 

A série Datiloscritos contém 39 documentos e se subdivide nas subséries: Datiloscritos 

de terceiros e Datiloscritos do titular. Nessa série, constam: a cópia carbono do datiloscrito 

enviado para a publicação da segunda edição do livro de poesias Canções do meu caminho; o 

datiloscrito do primeiro capítulo do livro Romeiros do meu caminho de Eudaldo Lima, enviado 

a Eulálio Motta para dar seu parecer; e o datiloscrito de diversos poemas em folhas soltas.  

 

2.2.2.1.4 Diplomas 

 

A série Diplomas consta de 9 documentos, incluindo o diploma de Bacharel em Farmácia 

e diplomas de filiação a clubes de poesias e de difusão da cultura, todos de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, revelando que Eulálio Motta relacionou-se com poetas de outras regiões. A 

título de ilustração, apresenta-se o diploma de membro correspondente do Clube de poesia de 

Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. 

 

Figura 11 - Diploma de membro correspondente do Clube de Poesia de Uruguaiana. 

 
       Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

2.2.2.1.5 Documentos Pessoais 

 

A série Documentos pessoais consta de 11 documentos, divididos em duas subséries: 

Documentos do titular e Documentos de terceiros. Fazem parte dessa série cédulas de 

identidade, carteira profissional, título de eleitor, dentre outros. Alguns documentos do pai e 

das irmãs de Eulálio Motta também foram integrados ao acervo. 
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2.2.2.1.6 Fotografias 

 

A série Fotografias é uma das maiores, contando com 870 entradas, além de um álbum 

que foi incluído como uma unidade documental e que contém 53 fotografias. Dividiu-se a série 

em duas subséries; Fotografias identificadas e Fotografias não identificadas. Procedeu-se 

assim porque há fotografias que consta a identificação das pessoas ou lugares fotografados e 

outras não constam nenhum tipo de informação que as identifiquem.  

Essa série é bastante rica em informações sobre Eulálio Motta e sua família, revelando os 

hábitos de várias gerações, principalmente das vestimentas e das festividades da região de 

Mundo Novo.  

A fotografia mais antiga é de 1910 e a mais recente é de 2005
21

. As informações contidas 

no verso das fotografias revelam o nível de afetividade que o escritor mantinha com seus 

amigos e familiares, além de auxiliarem a compreender a rede de sociabilidade mantida por ele. 

Segue o exemplo de uma fotografia que dispõe de 3 cópias direcionadas a pessoas diferentes e 

cada uma delas com uma dedicatória com características peculiares:  

 

Figura 12 - Fotografia de Eulálio Motta com uniforme de soldado (reto e verso)
22

. 

 

 

 
1 

 

 
2 

 

 

 
3 

Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

2.2.2.1.7 Impressos 

 

Na série Impressos, constam 1284 documentos, divididos em quatro subséries: Livros, 

Folhetos, Panfletos e Jornais. A subsérie Livros conta com 92 exemplares, divididos em três 

categorias: Livros de autoria do titular; Livros de terceiros com participação do titular; e 

Livros de terceiros. 

                                                             
21 Foram integradas, ao acervo, fotografias de parentes do escritor e de lugares relacionados à sua vida posteriores 

ao seu falecimento. 
22

Transcrição do verso: “1 - Julio Sá, lhe offereço a cara deste idiota que não é outra gente, é Liota Bahia, 21/8930; 

2 - Ao Da Silva Garcia; a carreta do Liota. Bahia; 21/8/930; 3 - A Mamãe, offereço a cara deste soldado sympatico 

Eulalio. Bahia, 21/8/930.” 
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Os livros ainda foram subdivididos entre os que pertenciam à biblioteca do autor e os que 

foram integrados ao acervo posteriormente. Nem todos os livros de autoria do titular constavam 

em sua biblioteca no momento da aquisição do acervo, mas foram adquiridos e incluídos 

posteriormente. Os livros que fazem parte da biblioteca do autor trazem diversas características 

especiais, tais como anotações marginais, assinatura e dedicatória dos autores, em alguns casos, 

foram guardados, dentro dos livros, pedaços de papel com anotações, cartões, recortes de 

jornais, cartas, notas de compras etc.  

Alguns livros da biblioteca do escritor trazem marcas de leitura, com trechos sublinhados 

e notas marginais.  

 

Figura 13 - Exemplo de um livro com grifos e anotações marginais. 

 
 Fonte: Acervo de Eulálio Motta (ADAM, 1942, p. 14-15). 

 

A subsérie Folhetos compõe-se de encadernações impressas com até 45 páginas e contém 

6 documentos, sendo 4 do titular e 2 de terceiros, em sua maioria são cordéis ou material de 

propaganda política do titular.  

A subsérie Panfletos corresponde a impressos em apenas uma folha e conta com 61 

entradas. Muitos desses panfletos contêm vários exemplares, correspondendo a 1120 

documentos. Dentre os panfletos, 57 são do titular e 4 são de terceiros. Os panfletos foram 

publicados em Mundo Novo entre 1949 e 1988. 
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A subsérie Jornais conta com 49 exemplares. O destaque para esta série é uma coleção 

do semanário Mundo Novo, porque, ao que parece, trata-se dos únicos exemplares existentes. 

Essa coleção contém todos os números publicados entre 24/07/1931 a 24/06/1932, perfazendo 

um total de 44 exemplares. Eulálio Motta tinha uma coluna permanente nesse jornal intitulada 

Rabiscos. A coleção do jornal Mundo Novo é importantíssima para compreender o pensamento 

de Eulálio Motta no início da década de 1930, período que não se dispõe de muitas fontes sobre 

o escritor.  

 

2.2.2.1.8 Manuscritos 

 

Na série Manuscritos, constam 68 documentos e somente um não é do titular. Todos os 

manuscritos são poesias em folhas soltas com diferentes dimensões.  

 

2.2.2.1.9 Outros 

 

A série Outros conta com uma coleção de cédulas de dinheiro antigo, diversos 

documentos e objetos que não se enquadram nas outras séries (são formulários, nota fiscal de 

compra de livros, calendários e objetos como a máquina de escrever do escritor).  

 

2.3 EULÁLIO MOTTA COMO PERSONAGEM DE SI  

 

[...] a escrita transforma a coisa vista ou ouvida “em forças e em sangue” [...] 

Ela transforma-se, no próprio escritor, num princípio de acções racional. [...] o 

escritor construiu a sua própria identidade mediante essa relação das coisas 

ditas (FOUCAULT, 1992, p. 143-144).     

 

O acervo pessoal de Eulálio Motta corresponde ao teatro de suas memórias, no qual o 

escritor esboçou diversas imagens de si, dentre as quais se destaca a figura do escritor (lírico, 

cordelista, trovador, cronista, contador de histórias e panfletário engajado em diversas causas). 

Nota-se que o grande projeto de vida de Eulálio Motta foi tornar-se conhecido como escritor e 

para concretizar esse objetivo ele não mediu esforços, escrevendo uma literatura com 

características autobiográficas e que se encontra inédita ou fora de circulação, preservada 

apenas em seu acervo pessoal. 

Nesse sentido, o acervo investe-se de um poder arcôntico, como diz Jacques Derrida 

(2001), fonte única, capaz de evocar o autor e sua obra, lugar de autoridade com força de lei e 
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de resistência. É a documentação do acervo que permite conhecer o escritor e seus projetos 

políticos e literários.  

 

2.3.1 A diáspora do poeta escriba da roça
23

: da vila do Alto Bonito à capital 

 

O escritor baiano Eulálio de Miranda Motta nasceu na vila do Alto Bonito, no município 

de Mundo Novo, como atesta o poema Alto Bonito. 

 
15 de abril de 1907, 
começo deste século fantástico. 

Naquele dia, 

em casa de meu pai, 
alegria! alegria! alegria!  

porque aquele dia 

nasceu um menino! 
Imagino o ambiente,  

em casa de meu pai  

e no arraial, naquele dia: 

Metila mãe-preta da gente, 
ansiosa para ver o recém-nascido 

para ver com quem seria parecido. 

E a presença da parteira mãe Andreza 
com seu cachimbo de barro. [...] 

Hoje....[...] 

Alto Bonito ainda existe. 

E é só! 
Mitila não existe mais. 

Não existe mais o pai do menino. 

Não existe a mãe do menino. [...] 
O menino não existe mais! [...] 

(EC1.48.CV1.22.009, s.d. L. 1-14). 
 

A infância no arraial do Alto Bonito e na Fazenda Morro Alto marcou o imaginário do 

poeta que, em seus versos, canta as lembranças das brincadeiras no terreiro de terra batida, do 

gosto dos umbus verdes, das noites iluminadas pelos astros, do cheiro do curral. No panfleto 

Alto Bonito, surgem os lampejos da experiência de menino de arraial:  

 

Desde que Paulo Afonso chegou ao Alto Bonito, que sonhava com uma 
oportunidade de ir lá, à noite, para apreciar a iluminação na terrinha onde vivi 

a minha infância. Naquele tempo só se via rua clara no Alto Bonito quando a 

lua exibia sua cara redonda, “prateando a solidão, como diria Catulo...” De 
dia, eram os cavalos de pau e as arapucas nas capoeiras de cansa-cavalo ou 

moleque-duro da casa de Báia... [...] Naquele tempo Alto Bonito não tinha 

rádio de pilhas, não tinha Paulo Afonso, não tinha televisão... [...] tinha 

umbuzeiros dos pastos de Amado Bahia, alegria dos meninos... E a mangueira 

                                                             
23 Expressão utilizada por Eulálio Motta para se definir enquanto escritor.  
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de Papai em cuja sombra se fazia a feira, onde se vendiam brevidades e 

pipocas de goma de Mitila. E a boniteza marcante de Vicentina, a menina mais 

bonita do arraial! [...] Neste Alto Bonito de hoje sou quase um desconhecido. 
Parece que me vêem com cara de forasteiro... com ares de turista... [...] Alto 

Bonito! De Jeremias... De Mãe Andreza... Alto Bonito de meu gado de osso... 

Alto Bonito que já era... (MOTTA, 1978a). 

 

De Alto Bonito, com 12 anos de idade, Eulálio Motta se mudou com sua família para a 

Fazenda Morro Alto, distante apenas 15 quilômetros da vila: 

 
Foi, salvo engano, em 1919 que deixamos Alto Bonito para morarmos no 
mato: F. Morro Alto. Ficaram para traz a vida no Alto Bonito, com nossos 

cavalos de pau, nossos currais de gado (EA2.5.CV1.05.001, 23.10.1977, 

f40vº). 

 

Nessa época, ele auxiliava nas lidas diárias da fazenda, mas também trabalhava nos 

armazéns que a família tinha nas vilas do Alto Bonito, do França
24

 e na Capela da Cigana
25

, 

conforme declara Eudaldo Lima: 

 

[...] Ali [na Capela da Cigana] por alguns meses quando a loja estava aos 

cuidados ora de Amando, ora de Eulálio, eu também ajudava. Minha parte 

maior era trazer cedo sábado uma rês para o curral do matadouro, pois éramos 
nós que mantínhamos o comércio de carne (LIMA, 1981, p. 43). 

 

Eulálio Motta era o terceiro filho do casal Eremita Miranda Motta e Antonio Manoel da 

Motta, e teve sete irmãos: Durval, Nelson, Amando, Arnaldo, Ailda, Edithe e Zenailde. 

Eudaldo Lima refere-se ao Sr. Antônio Manuel da Motta como um homem:  

 

[...] religioso e devoto do santo de seu nome, mas atuante mesmo, era nos 
festejos da padroeira do Distrito [...]. Homem do lar, era esposo amorável, tão 

vinculado à esposa, que o casal Miranda-Motta era assunto de comentários 

constantes, pela dignidade de vida e pela paz conjugal. [...] Seu maior desejo 
era que os filhos estudassem e apesar das dificuldades daqueles tempos para as 

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

alcançarem grau universitário (LIMA, 1981, p. 42). 

 

O Sr. Antônio Manuel da Motta era um comerciante e fazendeiro de prestígio na região 

de Mundo Novo, envolvia-se na calorosa política local, mas sempre foi pacificador. Como a 

maioria dos fazendeiros daquela época, defendia ideais políticos de tendência conservadora. Na 

                                                             
24 Atualmente, França é um distrito de Piritiba, cidade vizinha a Mundo Novo. Na década de 1920, esse distrito 

pertencia a Mundo Novo e era um lugarejo próspero, de comércio movimentado devido à estação da Leste do 

Brasil instalada ali. Depois que a estrada de ferro foi fechada, o lugar viu o progresso desaparecer.  
25 Conhecido hoje apenas como Cigana. O pequeno lugarejo é um distrito de Piritiba e fica localizado às margens 

do rio Jacuípe. 
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vila do Alto Bonito, ocupou o cargo de inspetor escolar, sendo responsável pela educação na 

vila.  

 

Figura 14 - Grupo de estudantes da escola Alto Bonito (reto e verso)26. 

  
Fonte: Acervo de Eulálio Motta.  

 

Aos dezessete anos, com o objetivo de dar seguimento aos estudos, iniciados na vila do 

Alto Bonito, Eulálio Motta foi viver em Monte Alegre
27

, onde trabalhou como balconista numa 

farmácia da família. Após apaixonar-se por uma moça da cidade, ele passou a ser negligente 

com o trabalho na farmácia e por esse motivo seu pai o trouxe de volta para a fazenda, mas ele 

apenas se interessava por fazer versos apaixonados
28

. Num panfleto publicado na década de 

1980, Eulálio Motta ainda recorda esse tempo do Monte Alegre: 

 
RECORDAÇÕES DE MONTE ALEGRE 
 

Monte de Santa Cruz do Monte Alegre! 

Contemplo-te de longe... 
com uma vontade enorme  

de ter ver de perto, 

para recordação! 

de quando te vi  
pela primeira vez, 

há mais de meio século, 

em uma sexta-feira da Paixão... 
penso na tua imutabilidade: 

és o mesmo monte,  

com as mesmas pedras 

e curvas do caminho... 
com aquele mesmo “abismo das alturas...” 

aquela mesma paisagem deslumbrante... 

aquela mesma beleza de horizonte... 
Todavia,

                                                             
26 Transcrição do verso: “Grupo de estudantes da escola Alto Bonito, a professora D. Laura Souza Oliveira, o Dr. 

Almir Souza de Oliveira, o prefeito Raul Vitória e o Inspetor Escolar o Sr. Antônio Manuel da Motta, em 7 de 

abril de 1934.” 
27 Hoje Monte Alegre é a cidade de Mairi. 
28 Informação coletada em entrevista a Arnaldo Miranda Motta, realizada em 10/10/2000 (BARREIROS, 2007). 
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como tudo mudou, Monte Alegre querido! 

até teu nome  

que não lembra mais o teu monte 
que não faz lembrar teus peregrinos 

nas tuas sextas-feiras da Paixão 

Recordar, às vezes, é bem triste... 

[...] 
Ponto final em tal recordação... 

Antes que venha à tona 

uma ilusão 
que se tornaria 

meu tormento... 

minha loucura... 

minha obsessão... 
(MOTTA, 1983). 

 

Em 1925, Eulálio Motta mudou-se para Salvador e, segundo consta em seus versos, a 

jovem teria se casado com outro. Diante da impossibilidade de ser correspondido, ele decide 

não ter outro amor, declarando isso em vários poemas e cartas a amigos.  

 

PENSAMENTO DE CELIBATÁRIO 
 

Envelhecendo, e... solteiro! 

Até que não se acredita: 
Ficar solteiro no meio  

de tanta moça bonita 

 

Vida calma, vida livre, 
minha vida sem mulher! 

Mas... tremo ao pensar no fim! 

Quando a velhice vier... 
 

Não casar, nunca ter filhos, 

é ter destino de bruto: 
destino de mineral, 

que não dá filho nem fruto! 

 [...] 

(MOTTA, 1983, p. 84-85). 
 

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. 

Carlos Chiacchio, comentando a publicação de Alma Enferma, em 1933, já identificava na 

poesia de Eulálio Motta a temática da mulher amada, como a única possibilidade de ser feliz: 

“[...] o amor, esse grande mágico, vem, de quando em quando, sitiar-lhe o coração e dizer-lhe 

baixinho que a Felicidade é a mulher amada (CHIACCHIO, 1933, p. 6)”. 
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Não há informações de que Eulálio Motta se envolveu amorosamente com outra mulher. 

Embora, no Caderno Farmácia São José, exista o rascunho de uma carta sem indicação de 

destinatário, na qual ele se referiu a um possível “namoro”:  

 
Então, - pergunta você - porque eu a provoco tanto 
e ao mesmo tempo fujo tanto de você? 

[...] Quero lhe dizer, entretanto,  

o seguinte: - os homens de minha família 
[↑nunca] enganam moça nenhuma. Mediante a esta 

tradição, quero lhe esclarecer isto: - casar ou não  

casar ainda é, para mim, um problema sem 

solução. {Por isto}, Devo-lhe esclarecer: - não [↑tentarei] inter- 
romper o seu futuro, [↑não quero ser um obstáculo em seu caminho.] Se 

encontrar alguem que  

a ame e a quem você também possa amar, 
case-se. E se me permite um conselho insolente:  

se nunca amar, nunca se case. [...] 

(EA2.3.CV1.03.001, 12.07.1942, f.81vº, L 16-22 e f.82rº, L 1-8).    

 

O que se sabe sobre a vida amorosa do escritor é o que se revela em seus versos, ou 

através de 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. A tristeza 

e o sofrimento ganham um lirismo especial em sua poesia, como se pode notar no soneto 

abaixo: 

 

SOFRIMENTO (1929) 

 

Naquela humilde cruz de pau, pregado 

Por braços impiedosos, cruéis, violentos,  

O corpo de Jesus, ensangüentado, 
Simboliza o maior dos sofrimentos... 
 

Fora, antes de morrer, martirizado... 

Debalde rogos, todos os intentos 
Que, p’ra salvá-lo, aos pés do povo irado 

Madalena empregava entre lamentos... 
 

Mas apesar do seu sofrer profundo, 

Nunca por mim será compadecido! 
Porque vejo, afinal, que neste mundo, 
 

Sem ter sido, jamais, pregado à cruz,  

Eu, no pouco de vida que hei vivido, 
Já sofri muito mais do que Jesus! 

(MOTTA, 1983, p. 35). 
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O Sr. Antônio Motta preocupava-se com o futuro dos seus filhos e se empenhava para 

que eles se formassem em grau superior. O filho mais velho, Durval Motta, foi o primeiro a ir 

estudar em Salvador, em seguida foi a vez de Eulálio Motta que, em 1926, ingressou no 

Ginásio Ipiranga. O momento da viagem para a capital foi registrado num poema:     

 

NUNCA MAIS! 
 

Dezoito anos, apenas, minha idade, 

[...] primeira viagem a trem: 
aquela impressão singular 

da estação correndo, 

casas correndo, 

paisagem correndo, 
tudo correndo   

com o trem sem sair do lugar! 

Primeira visão do mar! 
Deslumbramento! 

[...] A Capital! A Capital 

diante de meus olhos 
de menino de arraial! 

Os bondes! Automóveis! Movimento! 

(não havia automóveis no sertão) 

“gruta baiana”, Almoço. Camarões. 
O colégio. As aulas. Os colegas. 

No quarto de dormir,  

no sótão do colégio, 
os livros, os cigarros e a saudade. 

[...] A poeira dos anos em galope 

não consegue ofuscar-me aquele instante! 
Aquele abraço em prantos 

Na presença dos pais... 

Aquele “voltarei breve!”  

E... nunca mais!  
(MOTTA, 1983, p.15). 

 

A capital revelou-se diante do jovem do interior com seus bondes, com a eletricidade, 

com os automóveis, bastante diferente do universo dos arraiais do sertão de Mundo Novo. A 

“visão de novos caminhos” e “uma porção de coisas nunca vistas” mudou para sempre a vida 

do jovem de dezoito anos e o “voltarei breve!”, tornou-se “nunca mais”. Apenas ficaria a 

saudade, daquele tempo, daquela vida. Nada seria como antes! E não foi. A agitada vida 

cultural da capital, os professores, os colegas, o cinema e, sobretudo, os livros influenciaram 

profundamente Eulálio Motta. Foi no Ginásio Ipiranga que ele se iniciou no mundo da leitura 

dos clássicos e descobriu poetas como Olavo Bilac, Castro Alves, Raimundo Correia, Cruz e 

Souza, Augusto dos Anjos e os franceses Vitor Hugo, Leconte de Lisle, Paul Verlaine, dentre 

outros, que ele lia e de quem anotava trechos de poesias em seus cadernos. Estas novas leituras 
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influenciaram Eulálio Motta, que passou a se identificar com a estética parnasiano-simbolista, 

bastante difundida no cenário literário soteropolitano da década de 1920. Entretanto, suas 

leituras não se restringiram aos poetas, ele também leu Karl Marx, Friedrich Engels, Anatole 

France, Ernest Renan, Voltaire etc., como se pode observar através do folheto Evocações. 

 

Quando comecei ver o mundo e sentir a fome dos “porquês”, o primeiro 

alimento que recebi foi o mais infame que se possa imaginar. A mais baixa 
expressão do mais torpe materialismo: “Palavras cínicas”, “Velhice do Padre 

Eterno” e outras desgraças. Depois Haeckel, Renan, Le Dantec, pedaços 

traduzidos de Voltaire e de Anatole... E pronto: tornei-me materialista 

fanatico. E me enchia de bílis contra a Igreja. E me inchava de orgulho, 
sentindo-me importante, “senhor do Universo”...  (MOTTA, 1942, p. 2-3). 

 

As novas leituras alteraram as concepções de mundo do jovem do interior que chegou a 

se declarar ateu e se sentiu atraído para os ideais do comunismo: “Quando me interessava pelo 

Socialismo, li o “Destino do Socialismo” de Otávio de Faria e achei seus argumentos 

irrefutáveis em defesa do Socialismo” (EA2.15.CV1.15.001, 29.04.1949, f. 6vº L 12). Eulálio 

Motta publicou um texto no jornal Mundo Novo declarando-se comunista e ateu. Essas 

declarações chegaram ao conhecimento de seu pai que, pela sua formação religiosa e cultural, 

jamais toleraria um filho ateu e comunista. Por esse motivo, o Sr. Antônio Manuel da Motta, 

convencido de que a capital estava corrompendo o caráter do filho, exigiu que ele abandonasse 

os estudos e voltasse para o interior, como se observa num texto no jornal Mundo Novo:  

 
Em 1925, deixei Monte Alegre, vim dar comigo aqui na Bahia. Dias depois 
conheci um rapaz que escrevia versos para “A Luva”. Pedi-lhe uma lição e ele 

me pintou a métrica como sendo um bicho de sete cabeças... Fiquei no mundo 

da lua. Não podendo continuar aqui por motivos que não valem a pena de 

lembrar, tive que voltar ao sertão. E, em 1926, eis-me novamente empregado 
de farmácia, não mais em Monte Alegre, mas em Mundo Novo. Ai, quando 

não estava ocupado a enrolar pílulas, escrevia versos (MOTTA, 1931a, p. 6, 

grifo nosso).  

 

De volta à capital, em 1927, Eulálio Motta não deixou de confessar sua simpatia aos 

ideais do comunismo, mas não voltou a se declarar ateu. Talvez a sua família se incomodasse 

mais com o fato dele não ser católico e crer em Deus do que ser comunista. Entre 1931 e 1932 

Eulálio Motta escreveu diversos textos no jornal Mundo Novo nos quais transcreveu trechos de 

livros e revistas sobre o comunismo, traduzindo para os leitores do jornal as publicações que 

circulavam na capital sobre o regime soviético:  

 

Do “O Mez illustrado” revista que se edita no Rio, transcrevi o que se segue: 
[transcreve um longo texto] (MOTTA, 1931b). 
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O Dr. Mauricio de Medeiros não é estrangeiro nem tão pouco comunista. É 

professor de patologia geral na Faculdade de Medicina do rio é ex-deputado 

no parlamento brasileiro. “russia” é um livro de observação sobre o regimen 
dos soviets. Livro muito interessante, deve ser conhecido, pelo menos nos 

pontos capitaes de assunto de que trata. Quero, por isto, transcrever alguns 

trechos para os leitores de rabiscos (MOTTA, 1932a)
29

. 

Eu quis transcrever os pontos principais do livro do Dr. Maurício de Medeiros. 
Maz, o livro é todo de pontos principaes. Daí a necessidade que eu teria de 

transcrever todo o livro, o que não é possível num jornalzinho ainda pequeno 

como é o “Mundo Novo” (MOTTA, 1932b). 

 

Durante muito tempo, Eulálio Motta tentou ocultar ou atenuar a sua adesão aos ideais 

comunistas e materialistas, porque, segundo ele, “não vale a pena lembrar”. No entanto, as 

pessoas não esqueceram e sempre que era preciso se lembravam desse episódio do seu passado 

ateu e comunista, porque, contraditoriamente, ele se tornaria católico fervoroso, integralista e 

ferrenho combatente do comunismo. Para seus adversários políticos isso era uma grande 

contradição e serviu de argumento para atacá-lo.  

 

[...] Encontrei tambem o Dr. Eulalio com um saco de farinha pelas portas 
fazendo Campanha política para a PMDB e PC. do Brasil, sendo que consta 

do seu cardápio, o tema: Ideologia, Religião, Humanidade e não sei porque, 

homens bons e homens ruins etc. etc. [...] Por falar em Eulalio, do pouco que 
sei através de meu pai e de pessoas mais antigas, êle sempre foi isso mesmo 

que está ai. Não evoluiu. Vejam... de Política, foi Comunista de costado, foi 

integralista-néu-nazista-faxista participou do PSD, antigo, da arena e agora, 

está voltando ao partido de origem, o P. C. do B. atraves de Waldir Pires, com 
quem confabulou. Em termos de religião, o Dr. foi ateu-materialista, 

converteu-se a religião católica, entrou no espiritismo [...] (RUBIA, [19...]). 

 

No início de 1927, Eulálio Motta retornou a Salvador para continuar os estudos, 

instalando-se outra vez no Ginásio Ipiranga, onde fez os preparativos para ingressar na 

Faculdade de Medicina da Bahia. Além dos estudos convencionais, o Ginásio Ipiranga oferecia 

o regime de internato reunindo jovens não apenas da Bahia, mas também de outros Estados. 

Segundo anotações de Eulálio Motta no caderno Bahia Humorística, a vida no Ginásio Ipiranga 

era bastante movimentada, debatia-se política, economia, história, literatura, recitavam-se 

poemas e promoviam-se concursos literários. No poema Os outros e eu, Eulálio Motta 

demonstra a heterogeneidade de pensamento dos jovens do Ginásio:  

 

O meu colega do quarto 5 
é entusiasta do fascismo. 

O do quarto 8 tem um Deus que é Hitler. 

                                                             
29 O livro de Maurício de Medeiros foi transcrito quase na sua totalidade por Eulálio Motta em quatro edições do 

Mundo Novo. 
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O do 12, mais brasileiro, é salgadista. 

Crê em Plínio Salgado, todo poderoso 

do integralismo 
O do 15 acredita no catolicismo; 

e o seu Deus no Brasil 

é Tristão de Athayde. 

Já o seu visinho, o 16, 
é catolico tambem 

e acredita no amor. 

Tem um colega que não é nada 
não crê em nada 

não tem esperança de nada. 

Eu nunca vi uma creatura  

tão parecida comigo 
como este colega. 

Eu não sou nada 

não creio em nada 
(MOTTA, 1933a, p. 44-45).  

 

No Ginásio Ipiranga, os jovens tinham contato com um universo cultural bastante 

diversificado e atualizado para a época. A seguir, apresenta-se uma fotografia na qual Eulálio 

Motta e um colega seguram um cavaquinho, demonstrando que a música também fazia parte do 

cotidiano no Ginásio. 

 

Figura 15 - Eulálio Motta com colegas do Ginásio Ipiranga30. 

 
 Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

Numa carta a Nemésio Lima, Eulálio Motta comenta o tempo do Ginásio Ipiranga e suas 

colaborações com sonetos e crônicas para a coluna Rabiscos do jornal Mundo Novo: 

 
[...] Seu gesto de amor à terra toucou minha sensibilidade despertando 

imagens emotivas, com velhas recordações. Recordações de meus vinte anos 

com “Rabiscos” e sonetos para as colunas da gazetinha de Nemésio Lima, [...] 

“Recordar é viver.” Será? Recordar não será sofrer? Sua carta me fez reviver o 
Ginásio Ipiranga com Liota sonhando e escrevendo para as colunas de 

                                                             
30 Transcrição do verso: “Beijamim, Eulálio, Baby (a veada) Zé Aguiar, Niá (Adonias), Dostoievski (Daniel), 

Adauto Coutinho, Werther, Teixeira, Adilino.” 
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“Mundo Novo”. Saudade? gostaria de reviver aqueles 20 anos? A resposta é 

negativa.... Por mais incrível que pareça. Pobre e atormentado por sentimentos 

absurdos... [...] Lembro-me que, então, eu dizia: “Nunca terei saudade desta 
vida vivida no Ipiranga.” E agora 50 anos depois, repito: nunca terei saudade 

daqueles dias... Um amor impossível que me atormentava naqueles dias [...] 

Meu caro, que Deus lhe porque este presente que me mexeu muito com esta 

emotividade que os janeiros acumularam dentro de mim... [...] 
(EA2.7.CV1.07.001, 28.05.1978, f. 11vº e f. 12rº). 

 

No Ginásio Ipiranga, Eulálio Motta conheceu Jorge Amado, com quem manteve amizade 

e se correspondeu ao longo da vida, como atesta o fragmento do rascunho de uma carta a ser 

enviada ao amigo: 

 
Jorge amigo: 

É sempre com especial satisfação que acuso recebimento de correspondência 

vinda de um Jorge Amado. Certa vez, em Ilhéus, 1929, um jornalista di- 

retor de um jornal cujo título, salvo engano, era “Jornal  da Tarde”, ao 
apresentar a mim a você, a um amigo do dito, disse, referindo-se a você: - 

“Este é Jorge Amado, primo do Gilberto Amado.” Você corou muito e repeliu: 

“Sou Jorge Amado, mas sem parentesco nenhum com Gilberto que é de outra 
família Amado.” Quando o fulano saiu, você se dirigiu ao jornalista, fazendo o 

seguinte pedido: - “Nunca me apresente a ninguém como primo ou parente de 

quem quer que seja, porque: - serei conhecido, no mundo inteiro por Jorge 

Amado.” Quando você se tornou “conhecido no mundo in- 
teiro por Jorge Amado,” lembrei e contei a muita gente, aquele momento de 

meu convívio com você. Eis porque, meu caro, é pra mim motivo de especial 

satisfação, acusar recebimento de carta sua. Não é carta de um amigo 
qualquer. É carta de alguém que se tornou conhecido, no mundo inteiro, por - 

“Jorge Amado”. [...] 

P.S. - O livreto não é “nova edição de canções do meu caminho.” É apenas 
livreto de propaganda da futura segunda edição do “Canções” que se compõe 

de 45 produções escolhidas: Sonetos, poemas, cantigas, segunda edição que 

será ou não, dependendo das minhas condições financeiras em janeiro de 

1981, quando pretendo entregar os originais, que já estão datilografados, a 
alguma editora (EB1.18.CV1.16.003, 18.08.1980, L 2-14)

31
. 

 

Na segunda edição do livro de poesias Canções do meu caminho, Eulálio Motta inicia a 

obra transcrevendo a opinião de Jorge Amado: “Do melhor da literatura nacional: NÃO SEJA 

MODESTO, SUA POESIA É DA MELHOR QUALIDADE, APENAS VOCÊ A ESCONDEU 

DE TODOS” (MOTTA, 1983, p. 2).  

Dessa forma, o escritor induz à leitura de seus poemas, pois, segundo ele, os textos já 

haviam sido avalizados pelo “maior da literatura nacional”. Destacar a opinião de escritores já 

consagrados era uma prática comum e Eulálio Motta utilizou-se desse recurso em diversos 

                                                             
31

 Nos cadernos de Eulálio Motta, há rascunho de diversas cartas dirigidas a Jorge Amado, mas não se sabe se 

essas cartas foram de fato enviadas. Em alguns desses rascunhos Eulálio Motta acusa recebimento de cartas de 

Jorge Amado.  
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momentos. Jorge Amado foi a figura pública mais evocada pelo escritor mundonovense para 

opinar e avalizar sua poesia.  

Em 1929, Eulálio Motta e Jorge Amado publicaram juntos dois poemas na A Luva. O 

tom humorístico dos poemas aproxima-se dos epigramas típicos dos jovens poetas da Academia 

dos Rebeldes e discípulos de Pinheiro Viegas.  

 

Figura 16 - Poesias de Eulálio Motta e de Jorge Amado na revista A Luva. 

 
   Fonte: A Luva, 16 jun. de 1929, p. 25. 
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No jornal Mundo Novo, de 5 de fevereiro de 1932, Eulálio Motta escreveu um artigo 

sobre a publicação da novela Lenita de autoria de Jorge Amado, Dias da Costa e Edson 

Carneiro. No texto, Eulálio Motta elogia a novela, contrariando a opinião da crítica literária da 

época que não viu qualidades na obra.  

 

LENITA 

O leitor, ao ler este titulo - 
Lenita - poderá pensar que se 

vai tratar aqui de alguma des- 

tas coisinhas feitas de sêda, car- 

mim, pó de arroz e outras futi- 
lidades.  

Pode o leitor amigo jogar fora 

este pensamento porque a “Leni- 
ta” a que me refiro é feita de  

coisa muito diferente - é feita de 

talento. É um romance ou no- 
vela escrita por Jorge Amado,  

Dias da Costa e Edson Carneiro.  

O primeiro, de quem tenho a  

honra de ser muito amigo, é o  
maior talento que já conheci. Fa- 

lando sobre êle, disse-me, cer- 

ta vez, Alves Ribeiro: “Jorge  
Amado é um talento como eu 

nunca vi nem nunca ouvi falar”.  

Quem conhece Jorge, quem lê  

o que lhe sae da pena, não acha  
exagero nas palavras de Alves  

Ribeiro. Os outros dois, Dias da  

Costa e Edson Carneiro, são tam- 
bem, duas grandes inteligências  

que toda Bahia conhece e adi- 

mira.  
Mas não lhes quero escrever  

elogios. Não vale a pena. Os ad- 

jetivos estão estragados, des- 

moralisados.  
Vamos, pois, á obra. Leiamos  

uma parte do 3º capitulo de “Le 

nita”, que é o primeiro da pe- 
na de Jorge [...] (MOTTA, 1932c, p. 6). 

 

No romance Gabriela cravo e canela: crônicas de uma cidade do interior, Jorge Amado 

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

parnasiano que visita a cidade de Ilhéus para divulgar seus livros e proferir uma conferência. 

Em seu romance, Jorge Amado satirizou o comportamento academicista e parnasiano do 

personagem e tratou a cidade de Mundo Novo como o Parnaso, lugar de sonhos, habitado por 
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seres sublimes e alheios à realidade. No romance, o personagem Argileu Palmeiras se apresenta 

como: 

 

- Bacharel em ciências jurídicas e sociais, ou seja: advogado de grau e capelo, 
e bacharel em letras. Promotor público da comarca de Mundo Novo, no sertão 

baiano. Para servi-lo, caro senhor. 

Inclinava-se, estendia o cartão a Ribeirinho atônito. O fazendeiro buscava os 
óculos para ler: 

DR. ARGILEU PALMEIRA 

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

PROMOTOR PÚBLICO 

POETA LAUREADO 

AUTOR DE SEIS LIVROS CONSAGRADOS 
PELA CRÍTICA 

MUNDO NOVO-BAHIA PARNASO  

(AMADO, 2012, p. 215). 

 

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

Motta escreveu um panfleto intitulado Aos telespectadores da “Gabriela”: “Poeta” com 

aspas, no qual comenta sobre a sua amizade com Jorge Amado e a possíovel relação entres essa 

amizade e a construção do personagem Argileu Palmeira. No referido panfleto Eulálio Motta 

comenta: “[...] Não creio que tenha feito isto com a intenção de “bolir” com o antigo 

companheiro de lides ginasianas” (MOTTA, 1975a).  

O personagem amadiano é um tipo caricato de poeta gordo e bonachão: 

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

apanhado, de sorriso largo e cabeleira em juba, vestido com calças de listas, 
paletó e colete mescla preta apesar do calor de torrar, vários dentes de ouro e 

uma pose de senador em vilegiatura [...] 

Os proventos de promotor davam apenas, e amargamente, para as 
necessidades da família numerosa, a vasta filharada crescendo. Família 

numerosa ou melhor: famílias numerosas, pois eram pelo menos três 

(AMADO, 2012, p. 215-216). 

 

No panfleto, Aos telespectadores da “Gabriela”: “Poeta” com aspas, Eulálio Motta 

revela importantes detalhes da convivência com Jorge Amado no Ginásio Ipiranga e sobre a 

capacidade do novelista em escrever narrativas e criar personsagens emblemáticos para suas 

obras.  

Ainda nos tempos do Ginásio Ipiranga, Eulálio Motta conheceu Adonias Filho, com 

quem manteve amizade. No Caderno Bahia Humorística, há relatos dessa convivência:  

 

[...] 18-10-933 - Hoje{me levantei tarde}[↑amanheci cerrado no sono.] E- ram 

mais de oito horas. Sol no 
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meio do céu. Uma gargalhada de 

Adonias me acordou. 

Adonias lia “Única” a revista da 
“elite” intelectual de S. Salvador: 

[...] (EA2.11.CV1.11.001, f.4rº, L 21-24, f. 4rº e vº). 

 

Em 1936, eles voltam a se encontrar e viajam juntos para o sul da Bahia em campanha 

pela Ação Integralista Brasileira. 

 

Figura 17 - Fotografia de Adonias Filho em 1938 (reto e verso). 

  
                  Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

Há também no acervo de Eulálio Motta um cartão no qual Adonias Filho solicita 

avaliação dos originais de um dos seus romances, evidenciando o nível de amizade entre os 

dois escritores. 

 

Figura 18 - Cartão enviado a Eulálio Motta, por Adonias Filho, em 1937. 

 
      Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

Entre 1927 e 1929, Eulálio Motta publicou sonetos nas revistas A Luva e Renascença e 

nos jornais Diário de Notícias, A Tarde, O Imparcial e Mundo Novo. Essa foi uma fase de 

intensa produção literária identificada com a estética parnasiano-simbolista. A partir de 1929, 
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percebe-se uma nova tendência em sua poesia, que passa a ser menos apegada ao esteticismo 

parnasiano. Nessa ocasião, o modernismo já se fazia presente em Salvador, através do 

movimento empreendido pelos grupos das revistas Arco & Flexa, Samba, Meridiano, O 

Momento e a atuação dos intelectuais através dos jornais. Assim, o jovem poeta procurou 

encontrar um novo caminho para a sua poesia.  

Em 1931, ele publicou em Salvador, pela gráfica da revista A Luva, seu primeiro livro de 

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

intitulado Alma enferma, editado pela Imprensa Vitória, em Salvador. A imprensa 

soteropolitana noticiou a publicação do livro Alma enferma. No jornal A Tarde, Carlos 

Chiacchio publicou uma nota, transcrevendo alguns poemas e no Diário de Notícias, Egberto 

de Campos comentou a publicação. 

 
Ainda quente dos prélos da “Imprensa Vitória”, acaba de sair a lume, em 
primoroza brochura, mais um livro - segundo, me parece - do sr. Eulálio Mota, 

sob o título de “Alma Enferma”.  

É um livro de versos, meio-sério, meio humorista. Mas, em todo-caso, 
interessante. Que a gente lê com agrado. Há versos, em que a verve salta 

espontânea e livre como água da fonte [...] (CAMPOS, 1933).  

 

No Diário de Notícias do Rio de Janeiro, Manuel Bandeira escreveu uma crônica sobre 

Alma enferma:  

 

[...] O sr. Eulálio Mota tem um jeito despretensioso que convida à leitura e li-o 

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

que o sr. Eulálio Mota pode depurar-se mais. Poderá, então, ser sempre como 
neste pedacinho:  

... a Felicidade  

Vem até nós, vive conosco... e depois, 
Somente depois, é sabemos 

Que ela veio, que viveu conosco... Depois... 

Somente depois! (BANDEIRA, 2009, p. 111-112). 

 

Em 1933, Eulálio Motta concluiu o curso de Farmácia pela Faculdade de Medicina da 

Bahia, deixou a cidade de Salvador e retornou a Mundo Novo, onde, em 1948, publicou mais 

um livro de poesia intitulado Canções de meu caminho, que foi reeditado em 1983, com o título 

Canções do meu caminho.  

Num texto publicado no jornal Mundo Novo, em edição de 23 de outubro de 1931, 

Eulálio Motta, dirigindo-se a Liberato Miranda, expõe os motivos da tristeza presente em sua 

poesia e sinaliza os novos rumos que pretendia dar a seus versos:  
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[...] Muito obrigado por tuas palavras sobre as minhas ilusões que, felizmente, 

passaram... “Mas isso de tristesa... era uma vez"... Aceita, por isto, meu alegre 

parabem. Essa historia de tristesa tal vez fosse boa cousa nos tempos do finado 
Casemiro, como diria o Torres. Mas atualmente, tristesa é uma cousa chata, e 

ridicula. Por isto, quem a tiver que a conserve comsigo mesmo, que chore 

intimamente, para si; mas que ria, externamente, para o mundo. A tristesa, em 

si mesma, não é chata, não è ridícula, porque é natural, porque é o produto 
fatal de imperiosas e inevitaveis circunstancias. Mas a tristesa exteriorisada, 

especialmente em literatura, é, no momento, uma cousa ridicula. Aliaz, 

depende muito tambem da maneira de exteriorisar-se. Se o triste, envez de 
cantar sua tristesa com o coração, cantar somente com o cérebro, emvez de 

chata e ridícula, a tristesa é bella. Augusto dos Anjos foi mais do que triste, foi 

tristissimo, foi tetrico. Mas em cada verso do autor de “EU”, ha um mundo de 

belesa. Vejamos: “Um urubu pousou na minha sorte!” Quanta belesa! Que 
imensidade! expressa em seis palavras, apenas! E seis palavras tão simples! 

Que se cante, pois, a tristesa. Mas que se cante com o cerebro, mandando o 

coração às urtigas. Aliaz, quem quiser seguir o conselho de Alberto de 
Oliveira, não contará sua dôr a ninguem. Nem com o coração, nem com o 

cérebro. Vejamos como aconselha o principe da poesia brasileira: “Na terra 

aos homens tua dor não cantes. Fala ao ceo. O ceo ama ao que o procura. 
Erque os olhos alem dos horisontes: É lá que á vida está o remédio ou cura”. 

Donde podemos concluir que o triste deve limitar-se a olhar para o ceo... 

escondido da gente... Nada de choradeiras poéticas ou não. Nada de cantilenas 

de pronto. Nada de denguices do coração, incabiveis no momento dinâmico do 
seculo. Infelizmente, só muito tarde abri os olhos á realidade. Fui doente, 

maluco, até bem pouco tempo. Consola-me porem a conciencia de que minhas 

maluquices foram lusões que passaram... Outra cousa que nòs, poetas dagua 
doce, devemos evitar, é escrever versos de amor. É outra doença. Uma 

imbecilidade. O amor atualmente sò pode ser inspiração de poetinhas raquitos, 

sem inspiração. A Bahia vive cheia deles. (E todos têm, nos jornaes, adjetivos 
formidáveis)... [...] As garôtas de hoje não levam a serie (e pensam bem!) os 

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

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

jogando è sobre cousa muito diferente de poesia... Para essas melindrosas de 
avenidas, a vida de hoje é a realidade, e a realidade è uma lança... Que lhes 

sejam reaes tanto quanto podermos... Deixemos de lado a tristesa, o amor e as 

garôtas com sua maneira de interpretar a vida. [...] (MOTTA, 1931c, p. 2).  

 

Na década de 1930, Eulálio Motta deu outros rumos a sua poesia, principalmente 

depois de 1933, quando retornou ao sertão. Assim, o soneto deu lugar ao verso livre e 

relacionado ao cotidiano. A safra de sonetos de Eulálio Motta concentra-se entre 1926 e 

1933, período em que ele viveu em Salvador e respirou os ares tradicionais da vida literária 

soteropolitana (BARREIROS, 2012). Mas o tradicionalismo literário da capital começou a 

sofrer influências das ideias do modernismo que já se fazia presente em Salvador, no final 

da década de 1920. Ainda que os modernistas baianos não tivessem proposto um rechaço 

contra a tradição, eles criticavam o apego excessivo às “velhas” formas e temas. E como 

Eulálio Motta chegou até a década de 1930 escrevendo seus sonetos parnasiano-simbolistas 

salpicados de elementos românticos, para os modernistas, sua obra era duplamente 
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ultrapassada, tornando-se alvo de inúmeras críticas, pressionando o “poeta de água doce” a 

mudar o tom de sua lira.  

Num manuscrito que seria o prefácio do livro Ilusões que passaram, publicado em 

1931, sem constar o referido prefácio, Eulálio Motta opinou sobre as circunstâncias literárias 

daquela época e tentou encontrar um lugar para sua obra, como fez no texto dirigido a Liberato 

Miranda, já citado. Abaixo, transcreve-se o manuscrito do prefácio:   

 

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

tenha noção de filosofia, conhecerá que o seu autor é um torturado, um doente. 
Mostra-se muito temerário o indivíduo que, num momento de vida como este, 

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

pensamos dever dizer muito imbecil. Vejamos porque. Antonio Torres, “o 
fenômeno Torres”, no dizer de Gilberto Amado, escreve: “Fazer versos de 

amor, hoje em dia, é o mais alarmante sintoma de imbecilidade que se pode 

observar na idade contemporânea”. 

Mais perto de nós, aqui, na Bahia, outro grande crítico, Dr. Carlos Chiacchio, 
escreve: “Hoje, escrever do amor e da amizade, a propósito das feias e belas, 

não deixa de ser um motivo lírico, mas inadequado ao movimento trepidante 

do século evidentemente realista, prático, e, sobretudo, assassino das tristes 
Julietas e dos pálidos Romeus... O retardatário, acaso, que nos apareça de 

paixõezinhas em flor a desferir queixas magoadas do peito em chamas de 

Cupido, cai de rojo no ridículo, por ser incapaz de sentir a vida forte, sexual, 
equilibrada, no amor, que é força, energia, saúde, ou na amizade, que é 

sossego, confiança, graça, simplicidade.” 

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

imbecis... para os ridículos, imbecis, não se fizeram flores; só se fizeram 
espinhos. Somente espinhos, portanto, hão de atirar sobre o autor deste 

livreto... 

Que há de ele fazer? Receber em silêncio os espinhos que se lhe atirarem. 
Vós outros tendes a felicidade de viver, pensar e sentir com o século. O autor 

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

mesmo... 
É um imbecil... 

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

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

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

Definitivamente o autor deste livreto é um imbecil! É. (EA2.1.CV1.01.001, f. 

23rº a f. 24rº). 

 

Nota-se que Eulálio Motta tinha consciência dos princípios do modernismo e da força 

exercida por esse movimento no âmbito literário soteropolitano. Ele percebeu que havia um 

novo “momento” que se evidenciava pela ação da crítica. Isso demonstra que Eulálio Motta 

acompanhava a imprensa e as discussões que circulavam através dos periódicos. Mesmo tendo 

consciência de que os seus versos eram anacrônicos para os críticos da época, ele declarou que 

assumiria o risco de apresentá-los ao público. Percebe-se certa ironia nesses dois textos, mas, 
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ao mesmo tempo, revelam que Eulálio Motta sentia-se pressionado pelas mudanças propostas 

pelo movimento modernista, comprometendo-se a buscar novos caminhos para a sua poesia. 

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

afinando-as, ageitando-as, treinando os dedos a novo som, para, então ver se canto qualquer 

cousa” (MOTTA, 1931c, p. 2).  

A partir de 1931, ele retomou com afinco uma tendência humorística que já existia em 

suas trovas e nos textos publicados no jornal Mundo Novo, na coluna Rabiscos. Segue um 

exemplo desses textos de caráter humorístico:  

 
“Uma mulher como as outras”. 

Pintada, cheirosa, polida, “da pontinha”. Era isto. Maria Rosa não era mais 
nem menos do que isto. Um poeta sentimental a vio, falou-lhe, disse-lhe 

cousas de poeta, amou-a, e acabou escrevendo um livro de versos todo para 

ela. Maria Rosa recebeu o livro com uma dedicatória bonita e, em paga, deu 
um sorriso bonito e um olhar ao poeta sentimental. E o poeta recebeu o 

pagamento com a satisfação enorme de um avarento que recebesse uma carga 

de ouro. Um dia chegou a esta terra um poeta de muita experiência e pouco 
sentimentalismo. Este poeta vio Maria Rosa, desejou-a, disse-lhe cousas de 

homem, e... Li, ha poucos dias, nos jornaes, uma nota dizendo que partira para 

o Sul o poeta experiente. E lá se foi, com êle, a linda Maria Rosa... E o pobre e 

ingenuo poeta sentimental ficou, com um livro a mais e uma ilusão a menos... 
LIOTA (MOTTA, 1931d, p. 6). 

 

Desse modo, ressurgiu o antigo Liota, pseudônimo que Eulálio Motta assinava os textos 

de tom humorístico e as trovas populares. Mas agora Liota encara o humor como um projeto 

literário e, como parte desse projeto, em 1933, propõe-se a escrever um livro de causos 

engraçados intitulado Bahia Humorística
32

, que traz como introdução o seguinte texto:  

 

Ha quem diga que no Brasil não ha humorismo. Pois ha. Ha e do bom. Quem 
afirma o contrario revela ignorancia completa da existência da Bahia. A Bahia 

é humorística, deliciosamente humoristica. 

{Bem} Muita razão tem Jorge Amado quando diz: 

- Eu fico admirado de não ser a Bahia visitadissima pelos turistas. Eu todo ano 
passo lá 8 dias e desopilo o figado. 

Liota Eulálio (EA2.11.CV1.11.001,  f.2rº).  

 

A nova poesia de Eulálio Motta é alegre, bem humorada e por vezes irônica, como se 

pode notar no poema Originalidade: 

 
ORIGINALIDADE 

Hoje amanheci com vontade de ser poeta original 
E escrevi este poema: 

Noite de inverno

                                                             
32 Esses textos foram editados por Liliane Barreiros (2012). 
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Tac, taratatac, tac, tac, taratatac... 

São gotas da chuva  

caindo lá fora 
na calçada de cimento... 

vuuuu... vu vuuuu...vuuu... 

É o vento... 

É o vento no telhado, 
soprando, zunindo... 

rooooc... roooc... rooooc... 

É um portuguez, meu vizinho de quarto, dormindo... 
(EA2.11.CV1.11.001, f. 5rº). 

 

O poema capta uma cena banal do cotidiano, explora o verso livre e reproduz o som da 

chuva, do vento e do ronco do vizinho. O título do poema e os primeiros versos indicam o que 

o poeta entende como “poema original”, satirizando a arte moderna, diferente do poema Os 

sapos de Manuel Bandeira que critica a poesia parnasiana.  

A partir de 1933, Eulálio Motta dedicou-se mais à crônica e empreendeu uma busca 

pela representação dos falares regionais e do universo popular do interior da Bahia. O causo 

Otomove, pequena narrativa na qual Eulálio Motta resgata os falares e o cotidiano do povo 

sertanejo, é um exemplo de que já havia aderido a alguns princípios da arte moderna, mas 

manteve um estilo próprio:  

 
Otomove 

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

Enquanto o deabo coça um oio otomove travessa o mundo dum lado pra outo. 
Um dia dêsse seu Cel Zezim bebeu uma chicra de café quente na Feira, botou 

o resto do café numa chiculatêra preta de bôca de prata, e montou no otomove 

e tocou pru Monte Alegue; homem, ante do café isfriá tava o home no Monte 
Alegue! Bicho danado pra corrê! Sae da Feira de Sant’Ana, naquele fim de 

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

que aquilo né mais corrê. Aquilo já é é avoá! Da Feira de Sant’Ana pru Monte 

Alegue o peste do bicho passa mais ligeiro de que um góle d’agua na guela 
dum vi vente

 
 (EA2.11.CV1.11.001, f. 9rº). 

 

Esse texto flagra a reação do homem sertanejo diante da vida moderna, a velocidade do 

automóvel que transformou a vida no sertão, onde as distâncias eram percorridas a pé ou em 

lombo de cavalo. Eulálio Motta comenta no Caderno diário de um João Ninguém II que, a 

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

leituras influenciaram significativamente suas ideias e, consequentemente, sua produção 

literária. Um aspecto bastante relevante na poesia de Eulálio Motta, posterior a 1933, é a 

memória da infância. O retorno à terra natal, o convívio com o cenário e personagens do tempo 

de criança provocaram no poeta o desejo de reviver momentos marcantes de sua infância. 
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PARA ALTO BONITO... 

 

Alto Bonito! Eu me lembro 
De meu tempo de menino... 

Missa era tempo de festa... 

Na igreja tocavam o sino... 

 
Os umbus dos umbuzeiros 

De seu Amado Bahia, 

Era uma festa constante! 
Era festa todo dia! 

 

Os umbuzeiros cortaram... 

Botaram fogo, queimaram... 
As alegrias das crianças, 

Corações duros mataram... 

[...] 
Lembro do Alto Bonito! 

De meu tempo de menino... 

Saudades daquele tempo... 
Saudades daquele sino... 

(EH1.829.CL.06.003). 

 

Ele registrou a ação do tempo e sentiu saudade dos umbuzeiros floridos, das 

brincadeiras de criança. Essa tentativa de resgate da memória, dos nomes dos lugares e de 

pessoas que marcaram a sua vida, surge em vários poemas como Recordação de Monte Alegre, 

São João, Nunca mais!, Canção de Ninar, Velho Trem de Ferro, Tamarindeiro, mas também 

em narrativas como no panfleto Alto Bonito.  

No poema Fazenda Vaca Parida, o poeta mais uma vez visita o cenário da infância e 

observa a ação do tempo, não somente na paisagem, mas também em seus sentimentos.  

 

FAZENDA VACA PARIDA 

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

Pedaço de céu de minha infância! 

Como está diferente! 
[...] 

Tudo agora é ruína 

Com cactos crescendo no telhado! 

[...] 
Cadê Antônio de Chica 

tangendo o burro com a carga d´água? 

Chica morreu. 
O caminho de sua casa desapareceu.  

Agora tudo é guiné, cansa cavalo, 

Caiçara, melão São Caetano! 

[...] 
Cadê o pé de coité? 

[...] 

Tudo agora é lembrança!
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Tudo agora é saudade! 

Dindinho João Mota! 

Há cactos crescendo no telhado de tua casa! 
Cabelos ficando brancos na cabeça de teus netos! 

(EC1.46.CV1.22.007, f. 53rº e f. 54rº). 

 

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

tradições e costumes do homem sertanejo e para protestar contra problemas do cotidiano da 

cidade de Mundo Novo. O cordelista Franklin Maxado publicou um folheto de Eulálio 

Motta em São Paulo, em 1982, intitulado Dois poemas sertanejos: Côco Matuto e A 

Mezinha. Nesse folheto, Eulálio Motta apresenta cenas tipicamente sertanejas reproduzindo 

o falar do povo do sertão. 

 

CÔCO MATUTO 

 

Pedo, ti peço licença  
E a todos q´aqui tão 

Préu conta uma instora 

Peço que presti atenção 
De quando eu era minino 

Mago, marelo e chorão 

 
Um dia, eu tava em casa 

Cuns brinquedo vadiano 

Quando ouvi o dlin-dlin-dlin 

De uma viola chorano 
Saí doido na carrêra 

Alegre, rino e gritano 

 
Quando cheguei no terrêro 

Incostado no morão 

Vi um veinho assentado 
Cum uma viola na mão 

Tocano um toque tão triste 

Que buliu meu coração. 

[...] (MOTTA, 1982a, p. 1). 

 

Esse cordel contém mais de 100 versos, neles Eulálio Motta registra as tradições do 

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

Novo. Os cordéis utilizados como denúncia e protesto são curtos, de caráter panfletário e 

cumprem uma importante função social no contexto mundonovense.  

 

[...] E o telefone não vem... 

Mundo Novo assim não vai! 
Sai prefeito entra prefeito, 

E o telefone não sai 
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“Dentro de noventa dias” 

diz Miquinha, “a coisa vai!” 

e vão-se os noventa dias  
e o telefone não sai...[...] 

O Mundo Novo está órfão! 

Órfão de mãe e de pai! 

É por isso certamente,  
Que o telefone não sai... 

(MOTTA,1977). 

 

A crítica, no cordel acima, é desferida contra o prefeito Ederval Neri que, segundo 

Eulálio Motta, não tomava providências a respeito do problema do telefone na cidade. 

O suplemento Vida literária do jornal A Manhã do Rio de Janeiro, em 24 de abril de 

1949, publicou um artigo de Bráulio Alves Filho
33

 que trata da poesia de Eulálio Motta. 

Abaixo, destacam-se alguns fragmentos do referido artigo:  

 
UM POETA DESCONHECIDO 

Os olhos da poesia e literatura brasileiras andam embevecidos com os grandes 

centros, só conhecendo o que a êles 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 contacto com a 

natureza e usufruindo o prazer das coisas simples e quotidianas, eis que, a 
circunstancia faz nascer o poeta que dotado naturalmente de espírito mais 

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

laboratório farmacêutico, escreve os seus versos exteriorizando sentimentos 

recônditos de sua alma. [...] Necessário se torna portanto, que a poesia 
brasileira procure incluir entre os nomes dos seus inúmeros associados, mas 

um: o farmacêutico 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. [...] 
Consideramos o Sr. Eulálio Motta como se fôra um meteórito que desprendido 

do “cosmos”, caiu naquelas paragens distantes e ao sentir e analisar onde se 

encontrava, tenta soerguer-se, desalgemar-se, desvencilhar-se dos grilhões que 

o prende àquella terra [...] (ALVES FILHO, 1949, p. 1). 

 

Eulálio Motta não economizou esforços para divulgar sua poesia, enviava manuscritos a 

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

publicados. Assim, ele conseguiu publicar alguns em jornais e livros no sudeste do país, além 

de ter chamado a atenção de alguns críticos. Talvez o fato de viver afastado de um grande 

centro “consumidor” de poesias tenha prejudicado a sua projeção enquanto poeta, como afirma 

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

                                                             
33 Bráulio Alves Filho é filho de um político mundovense que teve intensa participação na história de Mundo 

Novo, na década de 1930, como se verá mais adiante.  
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Numa nota, no panfleto Trovas antológicas..., ele destaca: “A sair em ‘Canções de meu 

caminho’, 3ª ed. (A 2ª ed. esgotou-se em menos de 90 dias.)” e ainda no prefácio da segunda 

edição de Canções do meu caminho “Muitas pessoas me têm pedido cópias, ora de uma, ora de 

outra produção que por acaso viram ou ouviram de algum amigo. Fazendo êste caderno, meu 

intuito foi êste: - satisfazer aos pidões” (MOTTA, 1983, prefácio). Essa pequena nota é 

bastante elucidativa porque revela uma prática social da leitura peculiar à comunidade 

mundonovesse: a poesia não era apenas lida silenciosamente, mas também ouvida. Isso 

significa que em Mundo Novo existiam leitores e ouvintes de poesias, incluindo alfabetizados e 

não alfabetizados.  

Talvez por isso, Eulálio Motta utilizou panfletos para fazer circular suas quadras e 

cordéis, pois o panfleto favorece a leitura em voz alta. Sabe-se que 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. Assim, o “o escriba 

da roça” assumiu o lugar de trovador diante do seu público.   

 

2.3.2 O escritor no fronte integralista! 

 

No rascunho de uma carta dirigida a Carlos Lacerda, Eulálio Motta revela o momento em 

que se tornou integralista e do seu empenho em estudar os fundamentos doutrinários da Ação 

Integralista Brasileira, redefinindo, a partir dali, o seu projeto intelectual: 

 

Sr. [↑Deputado] Carlos Lacerda:  
                                                           Pax! 

Um dos seus assíduos ouvintes {me afirmou} 

me disse ter-lhe ouvido a afirmação de que  

o passado de Plínio Salgado o compro- 
mete devido a pregação de partido único, 

idealizado pelo Integralismo. Com esta sua 

afirmação, verifiquei, entristecido, quanto é 
grande a minha burrice: porque, desde 

1933 que sou integralista e nunca  

aprendi que o Integralismo pregasse 
partido unico. Gostaria, meu caro, que  

você me indicasse o livro, ou revista ou  

jornal, o quer que seja do Integralismo  

que justifique a sua afirmação. 
{creia na sincera admiração} 

com o meu antecipado agradeci- 

mento, a certeza da {minha} grande a- 
dmiração de 

                          [Rubrica] 

(EA2.15.CV1.15.001, s.d. f. 96rº, L 2-20). 



81 

Em 7 de outubro de 1932, com o lançamento do Manifesto de Outubro, na cidade de São 

Paulo, Plínio Salgado fundou a Ação Integralista Brasileira (AIB) que chega à Bahia em junho 

de 1933, como atesta Ferreira:  

 
A trajetória do integralismo na Bahia se iniciou com a instalação do núcleo 
provincial da Ação Integralista Brasileira em junho de 1933, por iniciativa de 

estudantes da Faculdade de Direito da Bahia e profissionais liberais. [...] A 

expansão do integralismo na Bahia ganhou força com as visitas ao estado do 
líder Plínio Salgado e Gustavo Barroso, respectivamente nos meses de agosto 

e novembro de 1933. Ambos propagaram a doutrina integralista discursando 

nas principais instituições de ensino superior da capital baiana, conquistando 

adesões entre estudantes e docentes, [...] (FERREIRA, 2006, p. 55-56). 

 
Assim como inúmeros estudantes baianos, Eulálio Motta impressionou-se com os 

discursos proferidos por Plínio Salgado, filiando-se, desde então, à AIB e abandonando de vez 

sua simpatia pelos ideais comunistas. Desde então, dedicou profundo e sistemático estudo aos 

fundamentos da doutrina integralista. Enquanto movimento, o integralismo articulava-se em 

torno da Sociedade de Estudos Políticos, mantendo, assim, intensa produção bibliográfica. 

Escritores, jornalistas e intelectuais engrossavam os filões do movimento. 

A AIB foi antes de tudo um movimento intelectual de representantes da classe média. 

Desse modo, Eulálio Motta reunia as qualidades exigidas para ser um bom membro da AIB. 

Era jovem, apresentava uma veia literária e jornalística, pertencia à classe média e tinha 

disposição para o estudo dos fundamentos da doutrina integralista que demandava muita 

leitura. 

Na Bahia, a Ação Integralista Brasileira teve forte adesão no meio estudantil, tanto 

universitário, quanto secundarista, fundando núcleos na Faculdade de Direito e na Faculdade de 

Medicina, em importantes escolas como o Carneiro Ribeiro, Salesiano, Ginásio da Bahia e no 

Ginásio Ipiranga. Segundo Laís Ferreira (2006, p. 24), o Ginásio Ipiranga converteu-se num 

reduto da juventude integralista.  

Eulálio Motta participou do núcleo integralista da Faculdade de Medicina, mas mantinha 

fortes ligações com o núcleo integralista do Ginásio Ipiranga, onde tinha intensos laços de 

amizade com o diretor-proprietário Isaías Alves
34

, um dos entusiasmados líderes integralistas 

na Bahia no início da década de 1930. A amizade de Eulálio Motta e Durval Motta com o 

diretor do ginásio evidencia-se através de postais e fotografias enviadas por Isaías Alves aos 

irmãos Motta, veja-se um exemplo: 

                                                             
34

 O Dr. Isaías Alves é irmão de Landulfo Alves, segundo interventor do Estado Novo na Bahia. Ex-integrante da 

Câmara dos 40 da Ação Integralista Brasileira foi nomeado em 1938 para o cargo de Secretário de Educação e 

Saúde do Estado da Bahia (TAVARES, 2001, p. 422-423).  
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Figura 19 - Postal de Isaias Alves para Eulálio Motta (frente e verso). 

  
Fonte: Acervo de Eulálio Motta.  

 

Formado em Farmácia, Eulálio Motta retornou a Mundo Novo, mas o clima político em 

sua terra natal estava aquecido. Os coronéis e o então prefeito Teodorico José Alves apoiaram a 

Revolução que colocou Getúlio Vargas no poder em 1930. Segundo Dante Lima (1988, p. 77), 

quando chegou o telegrama comunicando a vitória da Revolução, houve festa, passeata e 

discursos na praça da cidade.  

Apesar de Teodorico Alves ter apoiado a Revolução, o interventor Juracy Magalhães 

nomeou o médico Raul da Costa Vitória para o cargo de prefeito da cidade. Grande parte dos 

coronéis não apoiou a decisão do interventor e os ânimos se acirraram. Raul Vitória teve que 

governar com mão de ferro. Em janeiro de 1932, um grupo de pessoas influentes na cidade, na 

esperança de ver Raul Vitória fora do poder, resolveu apoiar a Revolução Constitucionalista de 

São Paulo, na expectativa de destronar Getúlio Vargas, Juracy Magalhães e, consequentemente, 

Raul Vitória.  

Surgiu, então, um movimento denominado de “Concentração Republicana de Mundo 

Novo” e Bráulio Alves, irmão do ex-prefeito Teodorico Alves e diretor do Tiro de Guerra 674, 

foi nomeado líder do movimento. Assim, Bráulio Alves armazenou nos fundos de sua casa uns 

quarenta fuzis, esperando a vitória da Revolução Paulista para tomar o poder em Mundo Novo 

e marchar em direção à capital. No entanto, ele foi denunciado e Raul Vitória tomou 

providência para prendê-lo, invadindo sua residência, mas Bráulio Alves, apoiado por 

manifestantes, resistiu à prisão. Este episódio foi o estopim para que as rixas políticas 

tomassem proporções violentas em Mundo Novo, dividindo a cidade em grupos que disputaram 

o poder durante décadas.  
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Figura 20 - Declaração da Concentração Republicana de Mundo Novo 1932
35

. 

 
        Fonte: Acervo de Eulálio Motta.  

 

No final do ano de 1933, formado e integrante das fileiras integralistas, Eulálio Motta 

retornou a Mundo Novo e fundou um núcleo integralista municipal, mas ele teve que ser 

cauteloso para não entrar em choque com a política local, onde imperavam os rancores 

pessoais. Por isso, o núcleo integralista fundado por ele não teve grandes projeções, embora, 

nas eleições de 1936
36

 tenha conseguido eleger um vereador local.  

Nessa época, Eulálio Motta conciliava sua atividade de militante integralista com o ofício 

de farmacêutico e de escritor. Ele também passou a auxiliar na administração da Fazenda 

Morro Alto. Em 1934, abriu uma farmácia numa pequena comunidade chamada Mucambo dos 

Negros, no município de Miguel Calmon, mas o estabelecimento não prosperou. 

                                                             
35 Transcrição do trecho datilografado: MOÇÃO: A “Concentração Republicana de Mundo Novo”, organiza- / ção 

política, moldada nos ideaes do engrandecimento da Terra Comum, reunida em assembléa, com a presença de 
grande numero / de correligionários, por acclamação, deliberou confiar as re- / deas da direcção política da mesma 

aggremiação do correligiona- / rio BRAULIO ALVES, pelos seus incontestaveis merecimentos pessoa- / es e pelas 

provas do seu arraigado devotamento ás grandes cau- / sas. Assim, pois, hypothecamos ao correligionário amigo, a 

/ nossa incondicional solidariedade política. / Mundo Novo, 28 de Janeiro de 1932.  
36 Na campanha para as eleições de janeiro de 1936, as disciplinadas falanges integralistas mostravam ser fortes 

concorrentes do PSD governista, e das velhas oligarquias que controlavam os currais eleitorais. Vereadores 

integralistas foram eleitos através do estado, inclusive na capital e nos municípios de Jequié, Poções, Ipiaú, Mundo 

Novo, Itabuna, Maragogipe etc. (SAMPAIO, 1985, p. 117). Não se sabe qual dos vereadores eleitos pertencia ao 

partido integralista.  
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No âmbito municipal, Eulálio Motta não se posicionava politicamente, porque, segundo 

ele, ali imperava sempre a politicagem.  

 

[...] - O Estado Novo, {declarando extinta a politicagem}, é 
um fato; mas a politicagem continu- 

ando bem viva nos municípios é u- 

ma realidade. Por isto é que me fujo 
de falar [↑sobre] a coisa pública do município. 

Porque sei que ali, como talvez em todos, 

a politicagem continúa viva e eu 
tenho verdadeiro horror a ela. [...]  

(EA2.11.CV1.11.001, 11.05.1938, f. 56rº, L 13-20).  

 

Em 1935 e 1936, Eulálio Motta participou das “bandeiras” integralistas
37

, visitando várias 

cidades do sul da Bahia. Nesta ocasião, ele começou a escrever os primeiros textos sobre os 

fundamentos do integralismo, focando seus interesses nas relações entre religião e política. Os 

integralistas organizavam desfiles pelas ruas e davam provas de civismo, entoando hinos 

patrióticos, combatendo os seus principais inimigos, os comunistas.  

Eulálio Motta não ficou indiferente à luta combativa contra os comunistas, escreveu 

largamente sobre a questão, como se pode notar a partir de um manuscrito no Caderno Bahia 

Humorística:  

 

{O Integralismo é de } [↑Redondilhas dos tempos novos.]  
 

Uma festa integralista. 

Camisas verdes aos mil. 

Eu os contemplo e medito, 
Penso em Deus e no Brasil. 

 

O Integralismo é de Deus. 
Ele o fez, Ele o conduz. 

Foi Ele que teve pena 

Da terra de Santa Cruz 

 
Liberaes, oh liberaes! 

Porque tamanha quisilia 

Contra esta gente que luta 
Por Deus e Patria e Familia?! 

 

Combatendo o Integralismo, 
Ficae sabendo, ficae! 

Combateis os vossos filhos, 

Nossa Terra e nosso Pae! 

 
Liberaloides! não vedes, 

                                                             
37Eram excursões organizadas pelo núcleo provincial que tinha como objetivo fazer propaganda integralista pelo 

interior do Estado. 
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Neste entusiasmo febril, 

De cada camisa-verde, 

Um grande amor ao Brasil?! 
 

Integralistas cantando! 

Liberaes, sem coração! 

Tendes a alma velha e surda, 
Não ouvis esta canção! 

(EA2.11.CV1.11.001, s.d. f. 44º L 7-15, f.44vº L 1-16). 

 

A AIB identificava-se com o tenentismo, o nacionalismo, o pensamento tradicionalista 

católico e a ideologia fascista que estava em ascensão na Europa. Esses fatores conferiram ao 

integralismo uma fisionomia profundamente conservadora, caracterizada pelo autoritarismo, 

catolicismo, ultranacionalismo, antiliberalismo e anticomunismo.  

Os integralistas concentram-se num combate deliberado aos comunistas, sustentando um 

discurso que contribuiu para estabelecer uma imagem negativa da Ação Nacional Libertadora 

(ANL). De acordo com a Cartilha Integralista, o integralismo  

 
[...] levantou no Brasil sistemática campanha contra o Comunismo e luta 

contra êle fazendo pregação de ideias, pois uma ideia só se pode combater 

com outra ideia. Foi a Ação Integralista Brasileira que, mercê de sua pregação 
e da sua colaboração com as Forças Armadas, evitou vencesse em nossa Pátria 

a revolução comunista de novembro de 1935. Foi Plínio Salgado que 

telegrafou ao Presidente da República pondo à sua disposição e das Forças 

Armadas 100.000 integralistas para combaterem o comunismo.  
O comunista é materialista - contra Deus 

É internacional - contra a Pátria 

É pelo amor livre - contra a Família [...]  
(CARTILHA INTEGRALISTA, [194...], p. 17-18). 

 

Em setembro de 1936, por conta da crescente força política dos integralistas no interior e 

na capital, o interventor Juracy Magalhães mandou fechar os núcleos da AIB na Bahia, sob a 

alegação de que haveria um plano subversivo que incluía a sua morte. Em julho de 1937, a 

justiça autorizou o fechamento da AIB na Bahia e em março de 1938, após uma tentativa de 

golpe frustrada ao governo do Estado Novo - conhecido como intentona de março de 1938 - a 

AIB foi definitivamente fechada e seu líder Plínio Salgado exilado para Portugal.  

Em 1938, Getúlio Vargas nomeou Landulfo Alves para interventor da Bahia. Devido à 

amizade que o novo interventor tinha com os irmãos Motta, desde os tempos do Ginásio 

Ipiranga, Durval Motta foi nomeado prefeito de Cachoeira.  

Após a intentona de 11 de maio de 1938, os integralistas passaram a ser vigiados de perto 

pelo Estado Novo. O governador Landulfo Alves foi indiferente a essa hostilidade aos 

integralistas, mesmo porque ele nomeou antigos membros da AIB para ocuparem cargos no 
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governo, a começar pelo seu irmão Isaías Alves, que assumiu a Secretaria de Educação e 

Saúde. Entretanto, o Exército e o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) baianos 

mantinham-se vigilantes a qualquer atitude suspeita, chegando mesmo a prender diversos 

integralistas no estado.  

Mesmo depois das ações implacáveis do Governo Vargas contra o Integralismo, Eulálio 

Motta continuou sustentando suas convicções em torno dos ideais do chefe Plínio Salgado, 

chegando mesmo a considerar uma traição um militante integralista fazer parte do governo do 

Estado Novo. Numa longa carta dirigida a José Moreira de Almeida, um integralista a quem 

trata de Zezé, Eulálio Motta aconselha o amigo a não aceitar o cargo de prefeito de Mundo 

Novo, oferecido pelo interventor Landulfo Alves.    

 

[...] Vamos agora à terceira parte  
desta carta. Sobre a hipótese de eu ser  

amigo pessoal do Interventor e ter de vi- 

sita-lo. 
[...] E se ele passasse do pedido de infor- 

mações ao pedido de aceitação,por mi- 

nha parte, do governo do município,  
eu lhe responderia que estava me pe- 

dindo o impossível, porque de mo- 

do algum eu aceitaria. E lhe diria que  

não aceitava, por muitos motivos, en- 
tre os quais eu poderia citar o prin- 

cipal: a minha absoluta fidelidade  

ao Sigma. Se ele insistisse, eu diria:  
- Enquanto o Governo Central não tra- 

tar o Integralismo com o respeito  

devido, dando-lhe a liberdade de  
usar os seus distintivos, as suas 

sessões, a sua mística para for- 

mação da consciência nacional; 

enquanto isto não se verificar eu 
me considero um brasileiro de di- 

reitos políticos cassados. 

(EA2.11.CV1.11.001, 11.05.1938, f. 58vº, L 7-20, f.59rº, L 1-5). 

 

Apesar dos ataques ao Estado Novo, Eulálio Motta não representava uma ameaça ao 

governo e por isso não sofreu qualquer represália. Mas seu irmão Durval Motta
38

 foi preso, 

acusado de conspirar contra Getúlio Vargas e de associação ao integralismo. Segundo consta na 

                                                             
38 Chegou-se a esta informação a partir de um telegrama que consta no acervo de Eulálio Motta, trata-se de uma 

cópia carbono do texto datilografado. Nesse telegrama, datado de 15-04-1942, Lindaura, esposa de Durval Motta, 

solicita ao chefe de polícia de Salvador a transferência de seu marido da prisão de Cachoeira para Salvador, por 

temer uma ação de seus inimigos políticos (EB1.659.CV1.18.002).  Há também no caderno Farmácia São José f. 

57vº, a cópia de uma carta de Eulálio Motta, endereçada ao Coronel Pinto Aleixo, datada de 30-09-1942, 

agradecendo por ter atendido ol seu pedido par soltra o seu irmão. Pinto Aleixo foi o interventor da Bahia que 

sucedeu Landulfo Alves.   
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documentação do acervo, ele foi preso por conta da publicação de um panfleto
39

 de autoria de 

Eulálio Motta. Como Durval Motta era um ex-integralista e ocupava o cargo de prefeito de 

Cachoeira, qualquer atitude suspeita chamava atenção, diante da intensa vigilância do Estado 

Novo.    

Eulálio Motta defendeu seu irmão escrevendo diversas cartas a vários representantes da 

igreja católica, pedindo-lhes que intercedessem em favor de Durval Motta, apelando até mesmo 

para o Coronel Pinto Aleixo
40

, esclarecendo a situação, alegando tratar-se de um engano. 

Seguem-se trechos do rascunho de uma carta destinada ao Arcebispo Primaz do Brasil, o 

Cardeal Dom Augusto Álvaro da Silva:  

 
[...] Retornando ao Catolicismo, que abandonara na  

juventude, comprometi-me com o meu confessor, 

o Reverendíssimo Padre Joaquim, Redenteris- 
ta de escrever um livro de reparação às ofensas 

que cometi contra Deus e a Igreja na minha 

fase de ateísmo. Na intenção de satisfazer  
este compromisso, venho escrevendo diversas 

crônicas católicas e publicando-as em fo- 

lhetins. O folhetim anexo é o sexto que  

publiquei. Precisamente este é que está sendo  
motivo de tanta aflição para uma esposa 

convalescente de [↑90 dias] moléstia grave, cinco fi- 

lhos, mãe, irmãos e irmãs  
[...]  

(EA2.5.CV1.05.001, s.d., f.62rº, L 10-23). 

 

Depois da prisão de seu irmão do sofrimento de sua família, Eulálio Motta recuou, 

reconhecendo publicamente o Estado Novo e a importância da figura de Getúlio Vargas, como 

atesta o rascunho de uma carta de 11 de agosto de 1942, endereçada ao presidente. 

 
[...] todos nós, [↑de Mundo Novo], absolutamente todos, antigos 

integralistas, mangabeiristas, juracistas, estamos  

absolutamente convictos, de que, neste momento,  

o maior bem que se pode fazer ao Brasil 
é pregar a união de todos nós em torno  

da pessoa de V. Exa. em defesa do Estado  

Novo. Há momentos em que as pátrias se 
personificam. Neste momento Pátria Bra- 

sileira e Getúlio Vargas são sinônimos. 

[...]  

por isto achamos que toda 
agitação pró-democracia, que não tenha  

                                                             
39 O folheto mencionado na carta não foi localizado no acervo. 
40

 Na ocasião, Renato Onofre Pinto Aleixo era o comandante da 6ª Região Militar. Na carta citada, Eulálio Motta 

acusa recebimento de telegrama do Coronel informando ter atendido o seu pedido e agradece (EA3.CV1.03.001, 

30-09-1942, f. 47vº.). 
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{que não tenha} a finalidade expressa,  

{e} sincera e entusiasta de defender esta 

realidade, deve ser considerada suspei- 
ta e perniciosa. Eis porque estamos im- 

primindo e distribuindo o artigo vosso 

que encontramos na imprensa da Bahia  

[...] 
(EA2.3.CV1.03.001, 11.08.1942, f.60rº L 11-25, f.60vº, L 1-6). 

 

Nessa carta, Eulálio Motta admite ser um “antigo integralista”, a partir de então, ele não 

mais voltaria a criticar Getúlio Vargas até o fim do Estado Novo, concentrando-se 

exclusivamente no tema religioso, em prol da Ação Católica.  

 

2.3.3 Por Deus, pela pátria, pelo Brasil!  

 

A doutrina integralista pautava-se em três pilares básicos: Deus, Pátria e Família. Os 

membros da AIB precisavam moldar sua conduta nos valores religiosos, patrióticos e 

familiares. O chefe nacional e idealizador do integralismo, Plínio Salgado, identificava-se com 

os setores mais conservadores da Igreja Católica e se auto-proclamava católico convicto. 

Embora nem todos os integralistas fossem católicos, a espiritualidade era uma condição básica 

para se filiar ao partido. Inclusive, uma das armas de combate empreendida pela AIB contra os 

comunistas era o argumento de que o comunismo filiava-se ao materialismo e ao ateísmo.  

Sendo Eulálio Motta, declaradamente integralista desde 1933, ele não poderia admitir-se 

ateu, muito menos materialista, pois do contrário não seria aceito como membro do partido. 

Assim, ele empreendeu uma busca deliberada por uma religião que lhe agradasse, convertendo-

se ao catolicismo em 1940, como atesta o folheto publicado em 24 de julho de 1942:  

 

[...]  

Cai no indiferen- 
tismo. Depois fui procurar Cristo em Lutero 

e Alan Kardec. Nada de Padres. Carola 

é que eu não seria. Isto não! Nunca, nunca,  

nunca! Li muito. Pensei muito. Sofri muito.  
No dia 1º de Outubro de 1940, dobrei os  

joelhos diante de um confissionario. No dia  

seguinte fiz a minha primeira comunhão, com 
mais de 33 anos de idade. Daí para cá minha  

luta tem sido esta: vencer-me. Só Deus sabe 

o que tem sido esta luta. E Ele sabe que, in- 

felizmente, desgraçadamente, continúo muitis- 
simo longe de ser digno do nome de católico 

(MOTTA, 1942, p. 3). 
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Eulálio Motta declarou publicamente sua conversão ao catolicismo, transformando esse 

acontecimento num espetáculo, escrevendo poesia, publicando panfletos, folhetos, cartas 

abertas, crônicas em jornais, dando notícia, proclamando o acontecido.  

Em Mundo Novo, as pessoas não haviam esquecido seu passado materialista, tanto que 

num panfleto publicado na década de 1970, assinado por uma pessoa identificada apenas como 

Rubia, referindo-se à ambiguidade da identidade religiosa de Eulálio Motta, diz o seguinte: 

“Em termo de religião, o Dr. [Eulálio Motta] foi ateu-materialista, converteu-se a religião 

católica, entrou no espiritismo e há bem pouco andou paquerando as maratas
41

 da Fazenda 

Havana” (RUBIA, [19...]). 

De qualquer forma, a partir de 1º de outubro de 1940, Eulálio Motta assumiu uma 

identidade católica, em algumas ocasiões sendo até mesmo intolerante para com outras 

religiões. Entre outubro de 1941 e março de 1942, ele travou uma discussão calorosa, através 

de cartas, com Eudaldo Silva Lima, renomado pastor da Igreja Presbiteriana e seu amigo de 

infância. Essa contenda religiosa ganhou a esfera pública, quando Eulálio Motta publicou uma 

carta aberta criticando o livro do Reverendo Basílio Catalá Castro, intitulado Cochilos de um 

sonhador
42

.  

A reação de Eudaldo Lima foi imediata, publicou uma carta resposta no Jornal O Lidador 

de 17 de março de 1942, intitulada “Resposta oportuna, aos meus correligionários em particular 

e ao público em geral.” Na ocasião, Eudaldo Lima morava em Campo Formoso, onde era 

pastor presbiteriano, professor e vereador. A carta aberta tinha claras intenções de se justificar 

diante da comunidade religiosa, de seus alunos e eleitores. Veja-se a reação de Eulálio Motta 

no fragmento da carta enviada a Eudaldo Lima:  

 
                       Resposta oportuna 

 

Eudaldo: 

Na tirada que você escreveu e publicou sobre o  
titulo de “Declarações oportunas”, num jornaleco 

que me veio às mãos por intermédio de um  

amigo, ha uns tantos pontos que merecem  
{†} resposta oportuna. {†} é uma  

serie de acusações, mascaradas com esta santi- 

ce hipocrita, caracteristicamente luterana.  
Vejamo-las. 

Primeira [↑acusação] Acusa-me de violador de uma corresponden- 

cia privada, {trazendo} /dizendo\ que houve de minha

                                                             
41 Grupo de fanáticos religiosos que se reuniam na Fazenda Havana em Mundo Novo.  
42

  O livro Cochilos de um sonhador é uma resposta ao padre Francisco de Sales Brasil, que havia escrito um libelo 

contra os protestantes intitulado Eu Tive um Sonho. O Reverendo Basílio Catalá Castro (1904-1972) é baiano de 

Palmeiras e chegou a ser deputado estadual por duas legislaturas.  
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parte “quebra de ética sobre um assunto, por bons 

motivos, particulares.” Conversamos: você me mandou 

um livreco; uma coisa, portanto, publica; escrevo uma 
carta aberta sobre o livreco, explicando que  [↑não] o fazia 

na carta particular, porque o assunto não {era de}  

Interessava somente a mim e você, [↑era de interesse publico] nada mais 

simples [...] 
(EA2.3.CV1.03.001, s.d. f. 52vº L 1-19).  

 

Em 1941, Nemésio Lima, proprietário do jornal O Lidador, vetou a publicação de uma 

crônica de Eulálio Motta sobre o livro de Basílio Catalá Castro em seu jornal. Por conta disso, 

Eulálio Motta deixou de publicar seus textos no jornal de Nemésio Lima. Com a publicação da 

carta aberta de Eudaldo Lima no jornal O Lidador, Eulálio Motta, sem direito de resposta, 

rompeu definitivamente com Nemésio Lima. Na região de Mundo Novo, O Lidador era um 

jornal respeitado e tinha uma boa circulação nas cidades circunvizinhas. Eulálio Motta 

publicava periodicamente nesse jornal, até quando aconteceu o desentendimento com o seu 

proprietário. Após o “incidente” envolvendo a “carta aberta” e que levou Durval Motta à 

prisão, Eulálio Motta deu uma trégua em suas publicações de tema religioso, reconciliando-se 

com Eudaldo Lima. 

 
Ponto final 

                  Meu amigo: 

Estive relendo nossa correspondencia, [↑sobre nossas divergencias religiosas] 
Relendo suas  

cartas e as minhas. Relendo-as e meditando. Com 

[↑o espírito de] quem faz um exame de consciencia. E cheguei à 

Triste conclusão de que nossa correspondencia  
está horrivelmente vazia de Cristo. A vaidade,  

o orgulho, a presunção, o pedantismo, o ódio, 

transbordam nas suas cartas; e as minhas 
tambem não podem receber melhor classificação. 

[↑Daí o meu propósito de pôr um ponto final definitivo à nossa 

correspondencia] 

Já lhe disse em carta particular e lhe repi- 
to: nestas discussões, nossa vaedade, nosso amor 

próprio, nossa presunção, falam muito mais 

alto que o nosso amor a Deus. Neste terreno a- 
contece quase sempre esta desgraça: - nós falamos 

e Deus silencia.  

Ponhamo-nos em presença de Deus. E compreende- 
remos que as nossas discussões salpicadas de odio 

são em desrespeito à sua presença. 

Quando discutimos, descambando para o ter- 

reno das agressões pessoais, esquecemos que Deus 
está presente! 

“Bemaventurados os mansos...” 

“Bemaventurados, os pobres de espírito...”  
(EA2.3.CV1.03.001, f. 52vº, mar. de 1942). 
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Eulálio Motta identificou-se com as ideias da Ação Católica, movimento coordenado por 

Alceu Amoroso Lima que tinha fortes influências do filósofo francês de orientação católica 

Jacques Maritaine. Eulálio Motta leu e comentou livros de Alceu Amoroso Lima, de Jacques 

Maritaine, do Padre Thomás de Kempis, de Humberto Hohden, Thomas Merton, do padre 

Leonel Franca, dentre outros escritores católicos, citados e comentados nos textos do escritor 

mundonovense.  

 

Instantâneas 
Recebi e estou lendo as obras de  

Thomas Merton: “Marta, Maria e Laza- 

ro”; “O Pão vivo”, “O Pão no deserto”,  
“Que são estas chagas?” Aguardo outros 

livros do mesmo autor, cujas edições de  

traduções estão esgotadas. 
[...] 

(EA2.9.CV1.09.001, 28.08.1960, f.25vº, L 1-7) 
 

Não somos apenas políticos. Queremos  
ser políticos espiritualistas. Democra- 

cia, apenas, não nos satisfaz. Queremos  

democracia cristã  
[...]  

(EA2.11.CV1.11.001, s.d. f.68rº, L 1-5). 

 

Eulálio Motta elaborou um pensamento em torno da política e da religião, escrevendo 

largamente sobre o conceito de democracia cristã, liberdade, liberalismo, totalitarismo e 

socialismo. A participação de Eulálio Motta no movimento político da Ação Integralista foi 

decisiva para a sua formação intelectual. 

As práticas de incentivo à leitura que a ABI fomentava através de sua doutrina, criando 

mecanismos para que os impressos chegassem a todos os cantos do país contribuiu para que 

Eulálio Motta constituísse uma vasta biblioteca. Os livros chegavam a Mundo Novo através dos 

correios e as encomendas eram feitas mediante boletos. Dentro de alguns livros da biblioteca 

do escritor há recibos e notas fiscais das compras. A título de ilustração, destaca-se um 

exemplo:  
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Figura 21 - Nota fiscal de compra de livros. 

 
Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

2.3.4 O “Porta-voz” do Partido da Representação Popular  

 

Com o fim do Estado Novo e a redemocratização do país em 1945, Eulálio Motta voltou 

ao cenário político mais maduro e articulando um pensamento que se coadunava com os ideais 

do integralismo reformulado e que se materializava no Partido da Representação Popular 

(PRP), fundado por Plínio Salgado em 26 de setembro de 1945. No final do ano de 1945, 

juntamente com um grupo de “ex-integralistas”, Eulálio Motta fundou um núcleo do PRP em 

Mundo Novo.  

 

Figura 22 - Sede do PRP em Mundo Novo (reto e verso da fotografia)
43

. 

 
 Fonte: Acervo de Eulálio Motta.

                                                             
43Transcrição do verso: “Sede do PRP em Mundo Novo. Nas placas está escrito: Partido da Representação 

Popular. Na foto vê-se apenas as iniciais PRP e não as inscrições das placas.”  
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Apesar de ter poucos filiados, o partido funcionava e cumpria os diversos protocolos 

exigidos pela diretoria nacional. Numa carta a José Alves dos Santos, chefe estadual do partido, 

Eulálio Motta explica a situação do Partido da Representação Popular em Mundo Novo, em 

1947. 

 

Prezado companheiro 

Dr. João Aves dos Santos: [...] o movimento {†} aqui sempre foi constituído 
por mim, Arnaldo e, com exceções de mais 2 companheiros {Edelmiro 

Oliveira e} toda a turma é composta por gente absolutamente pobre que não 

pode concorrer economicamente. Acontece que estamos fazendo despesas 

com publicações de prospectos e teremos que fazer despesas extraordinárias 
no caso de sermos honrados com a vinda do Chefe [Plínio Salgado] ao nosso 

município. Eis porque lamentamos confessar a nossa impossibilidade de 

cooperarmos na lista de contribuições que nos foi remetida 
(EA2.15.CV1.15.001, s.d. f. 107rº L 11-25). 

 

Na sociedade mundonovense, havia pouca adesão a partidos políticos por convicção 

ideológica, geralmente as pessoas filiavam-se aos partidos por interesses pessoais, por 

identificação às personalidades à frente do partido, ou ainda por indicação dos fazendeiros 

poderosos na região. Essa situação incomodou bastante a Eulálio Motta, que defendia uma 

política baseada em princípios filosóficos e orientações doutrinárias. No sentido de “orientar” a 

população, Eulálio Motta assumiu um discurso pedagógico, escrevendo panfletos e discursando 

em favor de uma mudança de mentalidade e do comportamento político das pessoas da cidade. 

 

Meu voto é um voto cafona. Con- 
tinúo a crer em princípios, em ideo- 

logias, em doutrinas, em voto decorrente 

de conceitos, concepção do universo e  

do homem. Concepção de origem e fi- 
nalidade da criação. Conceito do  

criador. Conceito de Estado e de Na- 

ção. Capital. Trabalho. Participação do  
trabalhador nos lucros do capital.  

Tudo isto em função de uma filoso- 

fia. Filosofia com F maiusculo.  
Filosofia mesmo e não filoso- 

fia de futebol. Um candidato 

que tenha conciencia de princi- 

pios. Existe, atualmente? (EA2.7.CV1.07.001, 1978, f. 1rº. L. 2-16). 
 

Em 1946, Eulálio Motta candidatou-se a deputado estadual pelo PRP, para as eleições de 

1947. Na ocasião, ele viajou por diversas cidades do interior da Bahia em campanha eleitoral. 

Esteve várias vezes em Miguel Calmon, Jacobina, Serrinha e Tucano, onde havia núcleos do 

PRP. 
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Figura 23 - Inauguração do motor internacional em Tucano (reto e verso da fotografia). 

 
    Fonte: Acervo de Eulálio Motta

44
. 

 

O PRP continuava praticamente todas as orientações ideológicas da Ação Integralista 

Brasileira e do chefe Plínio Salgado, que permanecia servindo de inspiração para o novo 

partido. Eulálio Motta elaborou um plano de ação pautado nos ideais do Integralismo e 

continuava admirando Plínio Salgado, considerando-o como chefe nacional do PRP. A prova 

da admiração de Eulálio Motta por Plínio Salgado revela-se na fotografia que ele utilizou na 

eleição para deputado estadual, copiando até mesmo a aparência do chefe dos intergralistas. 

 

             Figura 24 - Eulálio Motta.  Figura 25 - Plínio Salgado. 

  
           Fonte: Acervo de Eulálio Motta.                       Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

A estratégia política do PRP era feita a partir de uma articulada rede de propaganda, 

pautada na publicação de textos instrutivos em jornais e revistas. O PRP reativou a intensa rede 

                                                             
44 Transcrição do verso: “Tucano Inauguração do motor ‘Internacional’ em 5-10-1947 / Da esquerda para a direita: 

Hequel Prado, Emanuel Prado, Eulálio Motta, Oseas Abdon de Oliveira - vice-presidente do P.R.P., Antônio 

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

Nogueira, João Ferreira (prefeito), José Nunes de Aquino (Itabuna)”. 
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de comunicação impressa existente durante o período em que a AIB funcionou. Em Mundo 

Novo, os perrepistas não dispunham de jornais e tipografias locais, mas Eulálio Motta colocou 

em prática uma estratégia já utilizada por ele na década de 1930, a publicação de panfletos. 

Eulálio Motta também utilizou um sistema de alto-falante instalado na praça principal de 

Mundo Novo, para fazer propaganda partidária:  

 
Conterraneos: 

Em pro- 

paganda dos ideais de 
meu partido, percorri as  

zonas do Largo, Andaraí  

Tapiramutá. Falei, expli- 

quei, doutrinei os nossos  
patrícios [...] 

Entre nós, do P.R.P. e os patrícios  

dos outros partidos democráticos 
existe apenas um mal entendi- 

do: − eles acreditam ou parece a- 

creditar, na possibilidade 
de remediar os nossos males 

sem uma volta clara e decisi- 

va ao Cristo. Nós achamos 

que o problema atual, do Bra- 
sil e do mundo é uma  

questão de conversão. Conver- 

são individual e coletiva. 
Sobre este ponto, volta- 

rei aos ouvintes da Radio  

de Mundo Novo, {oportuna- 
mente} noutra oportunida- 

de, que desta vez já me 

alonguei bastante [...] 

(EA2.10.CV1.10.001, s.d. f. 1rº, L 1-8, f. 6vº, L 19-22, f.7rº L 1-14). 

 

Esse sistema de auto-falante representava uma revolução na comunicação da cidade. 

Funcionava como uma espécie de rádio comunitária mantida pela “Sociedade de Altos 

Falantes”, um tipo de cooperativa de associados. A programação consistia de propaganda do 

comércio local, anúncios em geral, utilidade pública, noticiário, recital de poesias e discursos 

políticos. O sistema também podia ser conectado ao rádio.  

Eulálio Motta dá notícia desse meio de comunicação através de uma ata manuscrita no 

caderno Loja Vitória:  

 

Aos 15 dias de agosto de 1947, 
às 20 horas nesta sede da sociedade de Altos  

falantes de Mundo Novo, [↑à Praça Senador Cohim...] os sócios 

e mais pessoas representadas da sociedade 

mundonovense, [...] (EA2.10.CV1.10.001, 15.08.1947, f. 28vº, L 1-5).
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Uma das linhas de combate dos perrepistas era o comunismo e, como não poderia deixar 

de ser, Eulálio Motta proferiu calorosos discursos contra os comunistas, transmitidos através do 

sistema de auto-falante. A situação político-partidária na Bahia para as eleições de 1947 era 

ambígua, porque o candidato Otávio Mangabeira recebia apoio tanto dos perrepistas, quanto 

dos comunistas, grupos ideologicamente antagônicos. Transcreve-se trecho de um discurso no 

qual Eulálio Motta esclarece a população mundonovense sobre essa questão:  

 

[...] ainda alguns minutos pa- 
ra uma referencia a um  

acontecimento político re- 

cente: - a adesão do Partido 
Comunista à candidatura  

do Sr. Otávio Mangabeira. 

algumas pessoas religiosas 
tem procurado o padre re- 

velando preocupações com o  

fato.  

Cumprimos com satisfa- 
ção, o dever de afirmar aos 

nossos amigos da U.D.N,  

do P.S.D e demais partidos 
democráticos que não há ne- 

nhum motivo de receio. 

A sinceridade democrática  

de Otávio Mangabeira; o seu 
espírito cristão, o seu amor  

ao Brasil, a grandeza mo- 

ral [...] tudo  
isto o coloca em posi- 

ção muito alta, onde não  

pode chegar uma influencia 
oportunista comunista 

do Sr. Carlos Prestes [...] 

(EA2.10.CV1.10.001, s.d. f. 7rº, L 14-20, f. 7vº, L 1-20, f.8rº L 1-2). 

 

O povo baiano foi às urnas em 19 de janeiro de 1947, Eulálio Motta obteve 517 votos, 

sendo o terceiro suplente para deputado estadual. A legenda do PRP conseguiu eleger apenas 

um deputado para a câmara estadual, o serrinhense Ruben Nogueira. Otávio Mangabeira foi 

eleito para governador da Bahia e Numa Alves Barreto para prefeito de Mundo Novo.  

Em 1947, a situação política em Mundo Novo desfrutava de uma tranquilidade e de um 

clima de concórdia incomum para a cidade. Nem mesmo havia um movimento de oposição ao 

prefeito, finalmente os ânimos se acalmaram por algum tempo.  

Em 1949, os perrepistas ventilaram a possibilidade de Plínio Salgado ser candidato a 

Presidente da República. Eulálio Motta tinha a esperança de que o “Chefe” finalmente teria o 

reconhecimento merecido. Diante dessa possibilidade, ele reativou as atividades do partido em 
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Mundo Novo, e aproveitando o clima de indefinição dos partidos no âmbito estadual para as 

eleições de 1950, Eulálio Motta articulou um plano para cativar os políticos locais e os filiar ao 

PRP.  

Assim, ele conseguiu a adesão de muitos políticos importantes. Várias pessoas influentes 

de Mundo Novo ouviram os discursos proferidos por Plínio Salgado em Salvador, numa visita 

que ele fez à Bahia no início de 1949, e se sentiram motivadas a se filiarem ao PRP.  

Em Mundo Novo, o presidente do Diretório Municipal do PRP era Arnaldo Motta.  

Eulálio Motta acumulava os cargos de secretário do Diretório Municipal e de inspetor estadual 

do Partido. Cabia ao secretário do Diretório Municipal manter o Diretório Estadual informado, 

enviando relatórios, atas e outros documentos. A seguir, destaca-se fragmento do rascunho de 

uma ata de reunião do partido em Piritiba:  

 
[...] Domingo, 3 de junho de 1949. Às onze horas da manhã chega o caminhão 
do PRP, à vila de Piritiba, transportando o Presidente do D. M., sr. Arnaldo 

Miranda Motta, acompanhado de vários companheiros de Mundo Novo, e 

famílias da sociedade mundonovense, populistas e não populistas.  
Pouco depois, chegou, a cavalo; da Fazenda, o Secretario do D. M. e Inspetor 

Estadual do Partido, companheiro Eulálio Motta que fez o discurso oficial da 

solenidade. Pouco depois das 15 horas, dava-se inicio à sessão, sendo 
convidados, pelo Presidente do D. M. para tomar parte na mesa: - o Sr. Artur 

Jacobina, coletor Federal e elemento dos mais expressivos do P.S.D. em 

Mundo Novo; o sr. Altino Ferreira, coletor Estadual em Piritiba, também 

elemento de posição nas fileiras do P.S.D.; o Sr. Alberico...., membro de 
destaque da Sociedade local e presidente do P.T.B.; o Sr. Quinzinho, de 

grande conceito em Piritiba.  

[...] Se os nossos amigos referidos, aí em Piritiba quizessem tomar posição 
definitiva, clara e corajosa, filiando-se ao PRP, poderíamos rapidamente, 

transformar Piritiba num Tucano desta zona [...] (EA2.4.CV1.04.001, 

03.06.1949, f. 51rº). 

 

Aos poucos, o PRP ganhou destaque em Mundo Novo, mas não se tornou um reduto 

integralista como foi o caso do município de Tucano-BA. O partido em Mundo Novo tinha 

muitas dificuldades como se pode observar no trecho de um artigo escrito por Eulálio Motta 

para ser publicado na revista Idade Nova
45

: 

 
Para “Idade Nova:” 

Assunto: inauguração da nova sede do PRP em Mundo Novo, Bahia.  

Historico: Antes da passagem do chefe pela Bahia, a sede do PRP em Mundo 

Novo era uma pequena sala em uma casa de residência, pela qual se  
pagava o aluguel mensal de $ 25,00. O numero de companheiros neste 

município é pequeno e compôsto, na sua quase totalidade, de pessoas muito 

                                                             
45 Não se sabe se o texto foi publicado na revista. A revista Idade Nova foi um periódico editado pela juventude 

universitária católica, ligada à Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
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pobres: - alfaiates, pedreiros, carpinteiros, lavradores, etc. Daí a 

impossibilidade de se manter uma sede propriamente dita. Este aspecto 

modificou-se com a passagem do Chefe por este Estado. Pessoas em boas 
condições sociais e economicas, que o ouviram em Salvador, de muito boa 

vontade se prontificaram a concorrer mudando para o PRP, afim de que o 

Partido pudesse manter uma sede propriamente dita. Organizou-se a lista de 

contribuintes não populista e no domingo 5 do corrente, foi inaugurada a Sede 
do PRP em M. Novo, situada no melhor ponto [...] 

(EA2.15.CV1.15.001, s.d. f. 24vº). 

 

Após a confirmação de que Plínio Salgado não iria concorrer para presidente nas eleições 

de 1950 e de que o PRP apoiaria a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes, Eulálio Motta 

sofreu uma grande frustração, recusando-se a apoiar Eduardo Gomes. Restava-lhe apenas o 

silêncio já que o outro candidato era Getúlio Vargas e seria uma grande incoerência apoiá-lo 

porque no passado ele havia perseguido os integralistas.  

Nessa ocasião, Eulálio Motta enviou uma carta a Jairo Almeida (poderoso fazendeiro e 

simpatizante do Partido da Representação Popular em Mundo Novo), explicando os motivos de 

não honrar o compromisso de votar no brigadeiro Eduardo Gomes: 

 

Jairo amigo:  
                          Salutem!  

[...] o Brigadeiro [Eduardo Gomes] fez, numa entrevista à imprensa, 

declarações anti-integralistas o que não seria nada de mais se o mesmo snr. 
fizesse também declarações anti comunistas [...]. Não quero comentar nem tão 

pouco julgar a sua intenção de católico que dá o braço a esquerdistas ateus e 

laicistas e condena integralistas. [...] só uma coisa quero: - é pedir a você e Dr. 

Baleeiro, permissão para tornar sem efeito o compromisso que fiz de votar no 
referido senhor. Creio que não há para mim atitude mais sensata do que a 

completa neutralidade em face da política do momento.  

[...] No passado coloquei as minhas convicções políticas acima das minhas 
amizades pessoais. Era fanatismo. Desta vez, que estou mais velho e, 

conseqüentemente, mais experiente e menos utópico, saberei harmonizar 

convicções e sentimentos [...] (EB1.17.CV1.16.002, s.d.). 

 

De fato, a partir da década de 1950, Eulálio Motta não mais se deixará conduzir por uma 

visão utópica no campo da política, principalmente no âmbito municipal, seus interesses 

pessoais virão sempre em primeiro lugar. Para dar conta das evidentes incoerências em seu 

discurso, Eulálio Motta desenvolveu uma hábil retórica para se justificar nos inúmeros 

panfletos que publicou em Mundo Novo.    
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2.3.5 Assaltaram “o meu Torrão” 

 
As raposas de todas as matizes da politicalha se entendem, se harmonizam, se 

“mocomunaram” qua[↑ndo] tratam de reduzir o meu torrão a mercadoria de 

reais negociantes imundos. 
Publicarei, tin-tin por tin-tin, todas as tramas dessas raposas: das que 

assaltaram, das que estão assaltando e das que venham pretender assaltar o 

meu Torrão (EA2.9.CV1.09.001, 21.11.1960, f.49rº). 

 

No início da década de 1950, Eulálio Motta escrevia para o jornal quinzenal O 

Serrinhense de seu amigo Bráulio Franco e esporadicamente publicava textos no jornal Gazeta 

do povo de Feira de Santana. No Serrinhense ele tinha uma coluna intitulada Atualidades, na 

qual escrevia crônicas sobre temas diversos, resenhava livros e comentava acontecimentos 

políticos, sem muitas polêmicas. Até que em 27 de setembro de 1952, um grupo de pessoas 

influentes no meio político, conseguiu a emancipação política do distrito de Piritiba, 

desvinculando-o do município de Mundo Novo, surpreendendo aos mundonovenses.  

Desde a década de 1930, alguns políticos de Piritiba já alimentavam o desejo de 

emancipação, motivados por rixas com o intendente Raul Vitória e os episódios que 

envolveram Bráulio Alves em 1932. 

A emancipação ocorreu sem aprovação da Câmara de Vereadores e do prefeito. Portanto, 

não houve discussão sobre os limites geográficos do novo município. Na divisão do território, a 

fazenda Morro Alto, de propriedade de Eulálio Motta passaria a pertencer ao município de 

Piritiba, isto o irritou profundamente. Assim, ele assumiu o compromisso de anular o decreto 

que criou o novo município, alegando inconstitucionalidade. Nessa empreitada mobilizou todos 

os esforços, apelando para pessoas influentes e conhecidas que ocupavam cargos no governo.  

Eulálio Motta escreveu vários panfletos, publicou notas em jornais, enviou cartas ao 

Presidente da República, ao Governador do Estado, a vários deputados e entrou com uma 

representação no Supremo Tribunal Federal, sendo ele mesmo o redator dos argumentos 

jurídicos, alegando inconstitucionalidade do ato do governador Régis Pacheco que, segundo 

Eulálio Motta, violou a autonomia municipal e a Constituição Federal, ao criar o novo 

município,  

 

Exmo.Sr.Dr. Jucelino Kubitschek, 

Dignissimo Presidente de República. 
Excelência: 

Permita-me V. Excia. que eu tenha a honra  

de me dirigi diretamente ao  
chefe supremo da Nação para entregar-lhe  

cópia do folheto anexo “A trama”, na esperança  

de que V. Excia. tomará providência imediata junto
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ao novo Procurador Geral da República, no  

sentido de encaminhar ao julgamento do su- 

premo Tribunal Federal a representação referida.  
Deus guarde V. Excia.  

Com sincera e profunda admiração 

e máximo respeito, [rubrica]  

(EA2.9.CV1.09.001, f. 58vº, 05.12.1960, L 9-22). 

 

Eulálio Motta dedicou-se ao estudo da legislação, tornando-se perito no assunto 

relacionado à criação de novos municípios. Passou alguns meses em Salvador indo a 

bibliotecas, estudando as leis. Em seus cadernos constam vários apontamentos de leituras e 

rascunhos de documentos enviados às autoridades. Nessa batalha de cunho jurídico, Eulálio 

Motta teve o apoio de grande parte da população da cidade de Mundo Novo. Entretanto, os 

ânimos ficaram acirrados e o debate, através dos panfletos, tornou-se agressivo, principalmente 

após 1955, quando o Supremo Tribunal Federal suspendeu o decreto que criava o município de 

Piritiba e o governador Antônio Balbino garantiu aos piritibanos que não dissolvessem a 

prefeitura porque ele restituiria o decreto.  

O município de Piritiba ficou funcionando provisoriamente sob as garantias dadas pelo 

governo do Estado. Eulálio Motta denunciou esse acontecimento ao Ministro da Fazenda, veja-

se um trecho de uma carta: 

 

[...] Existem aqui 

no Estado da Bahia, alguns “munici- 

pios” cuja permanência está pendente  
de solução do Supremo Tribunal Federal.  

Tudo indica que tais municípios  

são apenas provisórios. Então pergunto:  
Tais pseudo municípios receberão  

quotas do imposto de Renda, com pre- 

juízo, assim, dos Municípios própria- 
mente lícitos? (EA2.15.CV1.15.001, s.d. f. 121vº L 5-14). 

 

O apoio dado por Antônio Balbino aos piritibanos o transformou num inimigo político de 

Eulálio Motta, que fez duras críticas ao Governo do Estado, acusando-o de trair o povo de 

Mundo Novo que o apoiou nas eleições de 1954. No final do mandato de Antônio Balbino, em 

1958, às vésperas das eleições, o Governador do Estado publicou o decreto que autorizava a 

definitiva criação do município de Piritiba, baseando-se num parecer do Supremo Tribunal 

Federal.  

Eulálio Motta enfureceu-se com a atitude do Governo do Estado e retomou a batalha 

judicial contra o referido decreto. Às vésperas da eleição para o Governo do Estado, Eulálio 

Motta fez ostensiva, campanha contra o candidato de Antônio Balbino, apoiando 
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incondicionalmente um antigo inimigo político, Juracy Magalhães, ex-interventor da Bahia e 

que, durante o Estado Novo, perseguiu os integralistas. A esperança de Eulálio Motta era de 

que, sendo eleito, Juracy Magalhães intercederia em favor dos mundonovenses na questão da 

emancipação de Piritiba, mas isso não aconteceu e a frustração foi grande. Eulálio Motta 

converte-se num ferrenho opositor de Juracy Magalhães, desferindo duras críticas através de 

panfletos. O Governador incomodou-se com esses impressos, escrevendo a Eulálio Motta, 

acusando-o de ameaçar à ordem pública:  

 

Monte de orgulho... 
“O Sr. é uma dessas pessoas que amam a  

polêmica e a controvérsia como meios de a- 

firmação de personalidade. Este é um hábito repro- 

vável e, embora muito em voga, merece a condena- 
ção de todos os homens de bem e de quantos 

podem valorizar a harmonia, como clima indispensa- 

vel ao progresso do Estado.” São estas, pa- 
lavras do Sr. Governador Juracy Magalhães em  

carta a mim dirigida em 7-7-960. 

Não tenho, sobre polêmica, esse conceito de que  

seja coisa que se preste a ser explorada  
como meio de afirmação de personalidade.  

(EA2.9.CV1.09.001, s.d. f.12rº L 1-13). 

 

Os panfletos e acusações tornaram-se bastante agressivas, Eulálio Motta publicou vários 

libelos e os enviava aos deputados, ao governador e ao presidente da República. A certa altura 

do debate, as ofensas passaram para o nível pessoal, como se pode notar nos seguintes trechos 

do panfleto Cegos...  

 

[...] quando Mundo Novo protesta contra apropriação ilegal de áreas de seu 
território, o ódio dos apropriadores espuma e se derrama em ameaças. 

Inclusive de assassínio. É o caso do sujeito que invade a propriedade alheia, 

gritando para o proprietário: - “Não se meta a defender seus bens, seus 
direitos, se não quer cair no tiro!”  

[...] Dizem que Quinzinho anda ameaçando dar tiros, fazer defuntos, se seu 

município tornar a cair. [...]  
O Supremo dirá com quem está a razão. Sua ameaça de violência equivale a 

uma declaração “a priori” de desacato à Justiça. Acontece que “o crime não 

compensa” (MOTTA, 1960). 

 

Eulálio Motta propôs-se a escrever um livro intitulado A Bofetada, no qual deveria reunir 

os panfletos e textos que escreveu sobre a polêmica emancipação de Piritiba. Ele chegou a 

negociar com a tipografia do jornal Gazeta do Povo, de Feira de Santana, a impressão do 

“livreto”, mas não o publicou, trata-se de mais um dentre os vários projetos de publicação não 
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realizados por Eulálio Motta. A seguir, destaca-se trecho de uma carta dirigida a Ruben 

Nogueira: 

 

Terminei o livro “Bofetada!” que está sendo datilografado com 3 copias. 
Pretendo ir ao Rio e S. Paulo com o dito na capanga. E preciso de umas 

palavrinhas suas sobre o assunto: editar livros. Anexo com o “monte de 

orgulho” a sair no livro. Espero, para isto, que seja beste seller na Bahia, uma 
vez que se trata do mais impopular político da Boa Terra no momento [refere-

se a Juracy Magalhães] (EA2.9.CV1.09.001, 04.12.1960, f. 58vº). 

 

Os argumentos de Eulálio Motta contra a emancipação de Piritiba estavam pautados na 

forma como a emancipação aconteceu, sem discussão dos limites geográficos do novo 

município e aprovação da câmara de vereadores, constituindo-se, segundo ele, num ato de 

rebeldia, ferindo as leis do país. Para Eulálio Motta, a emancipação de Piritiba era um jogo 

político dos deputados que garantiram a manutenção da emancipação em troca de votos.  

Desde o final do Estado Novo, cresceu em todo Brasil um movimento em torno do 

fortalecimento e da criação de novos municípios
46

 e aos poucos esse discurso foi incorporado à 

filosofia dos partidos políticos. Nas eleições de 1962, o Partido de Representação Popular 

assumiu deliberadamente o discurso do municipalismo e Eulálio Motta era um dos mais 

influentes representantes do partido em Mundo Novo e nas cidades vizinhas. Não seria mais 

conveniente para ele se opor à emancipação de Piritiba, porque, afinal de contas, o partido 

precisava do apoio dos piritibanos, ou seja, de seus votos.  

 

[...] dei por encerrada a minha ação sobre o assunto [a emancipação de 
Piritiba]; isto significa que, de futuro, vocês não encontrarão em mim um 

defensor mas, tambem, não terão em mim um opositor. Tomei esta atitude, por 

dois motivos: - 1º porque considero cumprido o meu dever de conciencia, 
escrevendo e dizendo o que escrevi e disse sobre o assunto; segundo: - estou 

certo de que, com a pratica da Política emancipalista do PRP, a independencia 

de P. poderá realizar-se sem danos, quer para si própria, quer para Mundo 

Novo. E como vejo que o PRP se avoluma cada vez mais, em todo o Paiz, 
creio que se aproxima cada vez mais do presente esse futuro que representa 

libertação e independencia, não somente de Piritiba, mas de todo o Brasil. 

[...] O meio mais pratico de lutar pela independencia de Piritiba é lutar pela 
vitória do PRP, porque, com esta, teremos a execução da política 

municipalista; e somente com a politica do municipalismo, poderá haver 

independencia dos municípios, não digo apenas de Piritiba, mas de todos os 

municípios. [...] Que os nossos amigos de Piritiba compreendam isto e 
venham, sem demora, embarcar-se conosco sobre a claridade de “um novo 

Sol”! (EA2.2.CV1.02.001, s.d. f. 81vº e 82vº).      

                                                             
46 Em 1946 foi criada a Associação Brasileira dos Municípios (ABM) e, a partir de então, o municipalismo foi 

incorporado às filosofias políticas de vários partidos, convertendo-se em slogan de campanhas.  
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Por conta dos votos do povo de Piritiba, Eulálio Motta desistiu de se opor à emancipação 

da cidade. Dessa forma, ele adotou a mesma postura que combateu durante muito tempo, 

agindo interessado em votos. 

Num depoimento publicado no livro Mundo Novo, nossa terra, nossa gente de Dantes 

Lima, Eulálio Motta resumiu o seu envolvimento na emancipação de Piritiba. Abaixo, 

transcreve-se o referido depoimento: 

 

Eu não era contra a emancipação de Piritiba, como todos pensam. Pelo 
contrário, eu até pregava essa emancipação. O que eu não queria era, apenas, 

que o distrito de Alto Bonito, minha terra natal, passasse a pertencer ao novo 

município. Queria que Alto Bonito continuasse a pertencer, como sempre 
pertenceu, a Mundo Novo. Mas Piritiba conseguiu seu intento que foi 

comemorado com muita festa. Eu então apelei para o Supremo Tribunal. Eu 

mesmo, sem advogado. Eu mesmo fui o advogado. Lá no Supremo eu 
contratei um advogado para acompanhar o caso. E ganhei.  

O Supremo derrubou a festejada emancipação e Piritiba voltou a arraial! A 

coisa esquentou. Mas, contando com o prestígio de Antônio Balbino e outros 

grandes políticos, Piritiba voltou à condição de município, ficando parte de 
Alto Bonito pertencendo a Piritiba. Tudo graças à vaidade humana. Porque 

eles não contavam com o apoio da Câmara.  

Mas Carlos Alencar fez um acordo com eles. Alto Bonito ficaria pertencendo 
a Mundo Novo e em troca Carlos daria o apoio político na Câmara. Mas eles 

traíram o acordo e ficaram com parte do distrito de Alto Bonito.  

Apelei novamente para o Supremo. Mas, aí entrou, como disse, o prestígio de 

Antônio Balbino e outros e, finalmente, Piritiba emancipou-se. Não obstante, 
fiz as pazes com os piritibanos ante, sobretudo, a primorosa administração que 

passaram a exercer, sobretudo no arraial de Cigana, que vivia abandonado pela 

Prefeitura de Mundo Novo. Fizeram uma ótima administração (MOTTA apud 
LIMA, 1988, p. 85-86). 

 

2.3.6 A política local: flores e pedras a quem os merecem! 

 
É bem desagradável a gente jogar pedras em quem já jogou flores. Mas se as 

flôres do passado eram merecidas, não menos o são as pedras do presente. O 

fato de eu ter atirado flôres em quem as merecia não me impede de atirar 
pedras e não flôres, desde que se tornou merecedor de pedras e não de flores 

(MOTTA, 1982b). 

   

Nas eleições de outubro de 1962, Eulálio Motta fez ostensiva campanha contra Waldir 

Pires, candidato lançado por Antônio Balbino à sucessão do governo do Estado. Os argumentos 

apresentados por Eulálio Motta em seus panfletos contra Waldir Pires relacionam-se a duas 

questões principais: a ligação com o Partido Comunista Brasileiro e o fato de ser o candidato de 

Antônio Balbino inimigo político de Eulálio Motta, por ter apoiado a emancipação de Piritiba.  

 
[...] Waldir Pires - o homem que vendeu 150 quilômetros de território dos 

distritos de Alto Bonito e Sede de Mundo-Novo, por votos piritibanos. 

Candidato de Balbino e que seria, no governo, se a Bahia tivesse a infelicidade 
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de ve-lo eleito, um continuador do governo de Balbino [...] É de se esperar que 

o pessedista Osvaldo Vitória e o pessedista Dilton Jacobina saibam colocar o 

sentimento de honra mundonovense, de brios de nossa gente, acima de 
quaisquer conveniências de ordem partidária [...]. 

Mundonovenses! Mostremos que temos vergonha na cara não votando no 

vendedor de pedaços de nosso torrão, negando nosso apoio ao péssimo, ao 

derrotado candidato dos entreguistas que pretendem entregar a nossa Pátria ao 
domínio ateu e sanguinário do imperialismo russo (MOTTA, 1962a). 

 

Eulálio Motta apoiou a candidatura de Lomanto Júnior ao Governo do Estado. Nada mais 

natural, já que Lomanto Júnior era o candidato da direita e tinha adesão do PRP. Entretanto, 

Osvaldo Vitória, antigo aliado de Eulálio Motta e amigo pessoal de sua família, candidatou-se à 

prefeitura de Mundo Novo, pelo Partido Social Democrático (PSD) e apoiou Waldir Pires. 

Eulálio Motta interpretou esta atitude de Osvaldo Vitória como uma traição ao povo de Mundo 

Novo, porque Waldir Pires era o candidato de Antônio Balbino, que virou as costas para o povo 

mundonovense apoiando os piritibanos.  

Eulálio Motta rompeu com Osvaldo Vitória, tornando-se seu ferrenho adversário político. 

Osvaldo Vitória foi eleito para prefeito de Mundo Novo e Lomanto Júnior para o governo do 

Estado. Eulálio Motta deu férias à sua pena, escrevendo apenas alguns panfletos sobre a 

Ditadura Militar, mas nas vésperas das eleições de 1966, o pasquineiro, mais uma vez, entrou 

em ação, seu alvo agora era a administração de Osvaldo Vitória e a sucessão ao governo 

municipal. Os panfletos tornaram-se mais combativos do que nunca, fazendo graves denúncias, 

alegando agir em defesa dos princípios da Revolução de 1964.  

 

[...] Não é possível deixar que os papa-verbas continuem papando verbas 

impunemente! Prefeitos existem que recebem mais de cinco milhões 
trimestrais para as rodagens! E só se vendo a buraqueira [...] Ladroeira grossa! 

De fazer indignação! De fazer raiva! (MOTTA, 1966). 

Acontece, Osvaldo, que este povo já sabe que você arrecadou em 1966, quase 
cento e cinco milhões de cruzeiros e não construiu coisa nenhuma. Em lugar 

de deixar obras que justificassem o sumiço de todos esses milhões, o que você 

deixou foram montanhas de papel na prefeitura [...]. Só nos resta, pois, 
transformar a nossa pena em maquina fotográfica para fotografar e exibir em 

crônicas como esta, as podridões marcantes de sua passagem pelo poder em 

nosso município, para grande vergonha desta terra (MOTTA, 1967a). 

 

No pleito de outubro de 1966, o candidato de Osvaldo Vitória foi derrotado. Eulálio 

Motta considerou esse acontecimento como uma data histórica, porque representava a queda de 

um grupo que se mantinha no poder desde o final do Estado Novo. O jovem fazendeiro Ederval 

Neri ganhou as eleições, apoiado pelos coronéis e por Eulálio Motta, pois, certamente, os 

libelos publicados pelo pasquineiro da roça atacando Osvaldo Vitória foram fator decisivo 

nessas eleições. 
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Durante a administração de Ederval Neri, Eulálio Motta manteve um clima de 

entendimento com o prefeito, publicando apenas alguns panfletos avaliando o desempenho de 

Ederval Neri à frente da prefeitura. Em 1971, o prefeito envolveu-se numa questão que teve 

interferência do exército. O único hospital da cidade, a Santa Casa de Misericórdia, era mantido 

por um grupo ligado a Osvaldo Vitória, após o resultado das eleições, o único hospital da 

cidade foi fechado. Então, o prefeito reuniu um grupo de pessoas e invadiu o prédio da Santa 

Casa, colocando o hospital em funcionamento. Houve uma denúncia e o prefeito Ederval Neri 

foi preso pelo exército, acusado de conspiração. Diante desse acontecimento, Eulálio Motta 

saiu em defesa do prefeito, utilizando panfletos para apelar ao governador Luiz Viana e aos 

militares.  

Na década de 1970, Mundo Novo viveu um clima de prosperidade e de boas relações 

com o Governo do Estado, principalmente nos mandatos de Luiz Viana e de Antônio Carlos 

Magalhães. Nessa época, várias agências bancárias e órgãos do governo se instalaram na 

cidade, que voltou a ocupar um lugar de destaque no cenário regional e nacional, 

principalmente através da pecuária. Esse progresso foi favorecido pela inauguração da Estrada 

do Feijão (BA 052), que passou a facilitar o escoamento de produtos da região para os portos 

de Salvador. Nessa mesma época, chegaram à cidade de Mundo Novo a energia elétrica, o 

telefone e a televisão. Tais acontecimentos foram largamente tratados por Eulálio Motta em 

seus panfletos.  

Em 1971, Arnaldo Motta, irmão de Eulálio Motta, foi eleito prefeito de Mundo Novo, 

para um mandato de dois anos e se mantinha um clima de harmonia na política local. No 

entanto, os ânimos ficaram inflamados quando o ex-prefeito Ederval Neri se desentendeu 

seriamente com Arnaldo Motta, homem pacífico e de modos recatados. Eulálio Motta ficou 

ofendido com os modos como Ederval Neri tratou seu irmão e correligionário político. A partir 

de então, Ederval Neri converteu-se num adversário político e inimigo pessoal de Eulálio 

Motta.  

João Almeida Peixoto sucedeu Arnaldo Motta na prefeitura e não houve nenhuma ação 

de Eulálio Motta contra ou a favor dessa administração. Mas nas eleições de 1976 o clima 

político em Mundo Novo ficou bastante agitado, porque Ederval Neri e Osvaldo Vitória, dois 

rivais políticos de Eulálio Motta disputavam o cargo de prefeito. Eulálio Motta escolheu apoiar 

Osvaldo Vitória, alegando que suas divergências com o veterano político não eram de ordem 

pessoal, como era o caso de Ederval Neri. Referindo-se a Osvaldo Vitória, Eulálio Motta 

comenta que  
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[...] embora militante em trincheiras políticas opostas às da minha família e 

tendo, por mais de uma vez, o poder em suas mãos, nunca desconsiderou, 

nunca espezinhou, nunca magoou, nunca feriu a família Motta com 
perseguições mesquinhas e indignas a um dos membros mais queridos desta 

família (MOTTA, 1974a). 

 

As críticas agressivas que Eulálio Motta desferiu contra Osvaldo Vitória serviam agora 

como argumento para desqualificar suas atitudes. No entanto, ele revelou grande habilidade 

retórica, elaborando um discurso que justificava suas atitudes de defender a quem já atacou e 

atacar a quem já defendeu.  

 

Os “honestos de sorte” que, no passado, mereceram minhas flores, estão agora 
gastando suas economias em publicações de uma de minhas crônicas de 

combate a OSVALDO VITÓRIA em 1967.  

Quero lembrar a esses “honestos de sorte” o seguinte: um dos objetivos que 
tive quando escrevi e publiquei tais crônicas foi este: arrancar do coração de 

nossa gente humilde o amor que demonstrava ter a aquele político. Que não 

consegui, está provado o calor do entusiasmo com que essa gente vem 

recebendo o político referido onde quer que se apresente no Município [...] 
(MOTTA, 1974b). 

 

O resultado das eleições de 1976 foi favorável a Ederval Neri. Eulálio Motta publicou 

panfletos acusando-o de comprar votos nas eleições, relatando como a população de Mundo 

Novo se comportava em relação ao direito do voto. Durante esse segundo mandato de Ederval 

Neri, Eulálio Motta fez uma oposição sem muitos alvoroços. Entretanto, ao se aproximarem as 

eleições de 1982, ele volta a fazer uso dos panfletos para criticar Ederval Neri. Lançados os 

nomes para o pleito de 1982, Eulálio Motta resolve apoiar o candidato de oposição a Ederval 

Neri, o médico Raimundo Costa, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido da ala 

liberal que abrigava os “ex-comunistas”, seus antigos inimigos.  

O MDB lançou como candidato ao Governo do Estado o advogado Waldir Pires, que foi 

severamente criticado por Eulálio Motta nas eleições de 1962, e agora estavam no mesmo 

partido. Mais uma vez sua incoerência política foi ressaltada pelos seus adversários. Entretanto, 

Eulálio Motta esboça um argumento para justificar seu apoio a Raimundo Costa:  

 
Fui filiado à Arena e não me filiei ao PDS, nem a nenhum outro partido. 
Porque considerei que todos são tipo mamoeiro: − boa aparência por fora e 

oco por dentro. Partidos sem conteúdo ideológico não me interessam. Qual a 

filosofia do PDS? Seu conceito de Deus, do homem, do universo, de estado, 
de nação, economia, trabalho, liberdade, etc. etc.? Necas...  

[...] Farinha do mesmo saco... Água do mesmo pote... Poluídas de liberalismo 

anacrônico, rançoso, indigesto... Liberdade, sim, Liberalismo, não! O que vale 

é o homem e não a legenda vazia de conteúdo ideológico. 
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[...] Que Deus abençôe o nosso Mundo Novo, dando a todos nós, consciência 

de responsabilidade, respeitando os nossos adversários para que por eles 

sejamos tambem respeitados e, assim, possamos realizar uma campanha de 
gente civilizada, de gente decente (MOTTA, 1982c).    

 

Raimundo Costa foi eleito prefeito de Mundo Novo em 1982. Eulálio Motta ainda 

publicou alguns panfletos tratando da situação política do município, mas esta foi a última 

eleição em que ele se envolveu diretamente. A partir de então, sua saúde já estava abalada e ele 

retornou à sua atividade de poeta, publicando poesias em panfletos e organizando suas 

produções poéticas para possíveis publicações, que não vieram a lume. 

 

2.3.7 A Ditadura Militar: utopia e desilusão 

 

[...] Dez anos de Revolução! Da revolução de meus sonhos! A revolução que 

invoquei em 1962, quando, num artigo que publiquei comentando sujeitas do 

politiquismo municipal, escrevi: “só nos resta esperar... Esperar a Revolução!”  
Que alegria imensa quando a vi chegar dois anos depois que a invoquei! 

(MOTTA, 1974c). 

 

Nos anos que precederam ao golpe de 1964, Eulálio Motta vivia a frustração de não ter 

conseguido a revogação do decreto que criou o município de Piritiba, sua imagem estava 

desgastada pela exposição a que se submeteu. Somava-se a isso a decepção com seus velhos 

amigos que estavam no poder e lhe viravam as costas, ignorando-o completamente. A lista de 

seus desafetos cresceu. Decepção é a palavra que melhor define o estado de espírito de Eulálio 

Motta naquele momento.  

O desmando dos políticos o incomodava profundamente e para ele somente restava a 

Revolução, que acreditava ser capaz de fazer valer a justiça, punindo e expurgando os seus 

desafetos que ocupavam o poder. O seu partido político, o PRP, não havia logrado uma 

projeção desejável na política nacional, entretanto, o Partido Comunista Brasileiro (PCB) 

crescia a cada eleição. Muitos de seus companheiros de luta em torno do ideal integralista 

converteram-se às trincheiras comunistas. Para Eulálio Motta, somente restava a Revolução, 

para expurgar as ameaças comunistas da política brasileira. E a tão esperada Revolução 

aconteceu e com ela ressurge em Eulálio Motta a esperança.  

No calor da hora do anúncio do Golpe de Estado
47

, no dia dois de abril, Eulálio Motta 

publicou um panfleto intitulado Vitória do Brasil! no qual fez uma avaliação da situação atual 

                                                             
47 O Golpe Militar aconteceu no dia 31 de março de 1964. 
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do Brasil e dos riscos que ele acreditava existir, caso se implantasse no pais um regime igual ao 

da Rússia. No referido panfleto, Eulálio Motta projeta suas expectativas do Golpe Militar:  

 

[...] ainda sob a emoção causada pela formidável vitória da Nação contra a 

anti-Nação: do Povo do Brasil contra a claque de pelêgos, comunistas e 

cretinos [...] Pergunto: as cátedras, os bancos, as repartições públicas, as 
fábricas, os sindicatos, vão ficar sem expurgos? A peste vermelha rotulada de 

“nacionalismo”, continuará a ser tolerada nas escolas, nos bancos, na 

Petrobrás, nas repartições públicas? [...] Ficarão impunes? (MOTTA, 1964). 

 

Eulálio Motta via no regime uma forma de se vingar de seus adversários, ele retoma o seu 

discurso anticomunista, pautando-se em questões religiosas e lança mão do antigo discurso 

integralista. No âmbito municipal, Eulálio Motta também tinha os seus desafetos, muitos deles 

ligados ao Partido Comunista Brasileiro, como se pode notar nos trechos de uma carta dirigida 

ao gerente do Banco do Brasil, denunciando a ação de um dos funcionários do banco: 

 
O indivíduo A. P., conhecido agitador comunista neste município, há tempos  

rasgou um prospecto com cliché, de propaganda do Partido da Representação 

Popular. Tempos depois o mesmo bolchevista entrando no recinto da 

Farmácia São José, retirou das vitrines e rasgou um cliché do Presidente 
Nacional do PRP [...] (EA2.15.CV1.15.001, s.d. f. 16vº). 

 

Na ocasião do golpe militar, o prefeito Osvaldo Vitória era um entusiasta dos ideais 

comunistas e já se fala até mesmo em reforma agrária, incomodando os fazendeiros da região 

de Mundo Novo. Osvaldo Vitória aliou-se a Waldir Pires nas eleições de 1962 e, por isso, 

converteu-se num inimigo político de Eulálio Motta. A deflagração da ditadura militar 

favoreceu o escritor mundonovense que compartilhava das ideias totalitárias dos generais, 

assim, o discurso panfletário de Eulálio Motta tornou-se mais agressivo em relação ao governo 

municipal, fazendo sérias e perigosas acusações, cobrando providências que não vieram, como 

se pode notar no fragmento que segue:  

 
[...] Pergunto, entretanto, com amargura e profunda tristeza: nós, 
mundonovenses, temos motivos locais para festejarmos a Revolução? Não. 

Depois de cinco anos de existência de governo da Revolução, as corrupções e 

os corruptos locais continuam incólumes! Incólumes apesar de denuncias e 

publicidade das podridões e com provas abundantes, esmagadoras, 
insofismáveis! [...] não temos motivos locais para festejar a Revolução 

(MOTTA, 1969). 

 

Mas, a Ditadura Militar não realizou o sonho de Eulálio Motta, pelo menos no âmbito 

municipal, mas ele sempre a invocava para tratar de questões do município, afirmando que 
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acreditava na Revolução. Eulálio Motta defendia um regime totalitário ao extremo, louvava o 

Ato Institucional n. 5 e criticou o abrandamento do regime, iniciado a partir de 1975. Durante o 

regime militar, Eulálio Motta retomou seu discurso católico conservador e seus conceitos de 

democracia orgânica, liberdade e liberalismo, pautando-se na doutrina integralista que na 

ocasião coadunava-se ao discurso totalitário da Ditadura. Eulálio Motta chegou a escrever 

sobre os fundamentos da Revolução de 1964, com o objetivo de esclarecer a população, mas 

com o passar do tempo, o seu discurso já não tinha mais interlocutores e aos poucos ele foi 

silenciando.  

 
[...] Em 1962, comentando corrupção eleitoral, em artigo eu publiquei sob o 

titulo de “Assalto ao poder”, dizia: - “Só há um jeito: - esperar... Esperar a 
Revolução!” 

E agora? Esperar mais o que? Apelar para quem, para o que? Não sei. 

Desgraçadamente, não sei! (MOTTA, 1976a). 

E agora? “E agora, José?” Agora, neste 15 de novembro de 1978? Agora o que 

se verifica [↑é que] em matéria de [↑combate à] corrupção a Revolução foi um 

fracasso total. (1) Dinheiro e demagogia dominaram de modo absoluto [...] 
(EA2.7.CV1.07.001, f. 30v). 

 

E assim o sonho da Revolução acabou e com ele as esperanças de Eulálio Motta de ver 

cumpridos seus objetivos, tal como no poema Último sonho: 

 
Mais uma cruz ao lado do caminho, 

de mais uma ilusão que sepultei! 

Adeus, fonte de sonhos! Adeus, ninho 

de esperança que tanto acalentei! 
[...] 

Basta de fantasia e de quimera... 

Já se me foi o sol da primavera... 
o outono alonga a sombra de meu vulto... 

 

Basta de tanto sonho e desencanto... 
que a vida me tem sido um campo santo, 

de ilusões que acalento e que sepulto! 

(MOTTA, 1983, p. 38). 

 

Eulálio de Miranda Motta faleceu em 15 de outubro de 1988, deixando a sua memória 

preservada num rico acervo documental que permitiu esboçar aqui alguns de seus itinerários.  
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3 OS PANFLETOS DO PASQUINEIRO DA ROÇA: ASPECTOS DA CULTURA DOS 

IMPRESSOS NUM RINCÃO SERTANEJO 

 

Você diz que não tomará conhecimento de outras “obras literárias” do 

“escritor” com aspas. Se mudar de opinião e voltar à tona com ou sem 
pseudônimo [...] fique certo de que o “pasquineiro da roça” não cometerá a 

indelicadeza de deixar sem resposta. Se soltar dez folhetos, terá, com toda 

certeza, dez respostas (MOTTA, 1962b)
48

. 

 

Os panfletos de Eulálio Motta correspondem a um conjunto de textos de temática variada, 

impressos em apenas uma folha, publicados pelo escritor mundonovense em sua cidade natal. 

Essa prática foi adotada por Eulálio Motta como meio alternativo para fazer circular seus textos 

de modo que não houvesse censura direta ou qualquer interferência de terceiros. As publicações 

nos jornais dependiam da aprovação dos diretores/proprietários, pois eles não publicavam 

textos que destoassem de suas convicções político-ideológicas. 

Além disso, os pequenos hebdomadários, nas cidadezinhas, esforçavam-se por se 

manterem imparciais, convivendo cordialmente com todos. Já o espaço do panfleto é 

controlado exclusivamente pelo panfletário que se insurge contra uma ordem estabelecida na 

sociedade. O panfletário não se esforça para ser imparcial, muito pelo contrário, suas 

características mais peculiares são a polêmica e a crítica mordaz. 

Eulálio Motta começou a publicar panfletos na década de 1930 e manteve uma 

regularidade de publicações até 1988, ano de seu falecimento. Através dos panfletos, ele se fez 

ouvido na comunidade, garantindo um lugar para sua voz e, desse modo, exerceu grande 

influência política em Mundo Novo, sendo responsável por inúmeras polêmicas que 

desencadearam em debates memoráveis.  

Ele não utilizou a palavra panfleto para designar seus impressos, referia-se a eles como 

folhetos, folhetins, comentários, artigos e crônicas: 

 

Há dias, em folhetim ainda não impresso, afirmei que o Snr. Waldir Pires é um 
típico representante da bacharelice talentosa, brilhante e inútil (MOTTA, 

1962c).  

Este comentário foi escrito em 17-10-66, para ser publicado antes da eleição 

(MOTTA, 1966). 

                                                             
48 Fragmento do panfleto A resposta do tio, no qual Eulálio Motta rebate as críticas que seu sobrinho Nilson Motta 

desferiu contra ele, em dois panfletos escritos como resposta a outro publicado anteriormente, desencadeando 

assim um caloroso debate, um “duelo de papel”, com réplicas e tréplicas. Esses textos, gerados pelas 

circunstâncias mais diversas, revelam importantes aspectos da cultura dos impressos instituída na cidade de 

Mundo Novo, durante parte do século XX.   
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Palavras escritas - em crônica publicada sob o título de “Esperança apagada” 

[...] (MOTTA, 1971).  

Leitores dedicados de meus folhetos de “escriba da roça” [....] (MOTTA, 
1974d).  

Hoje não pretendo escrever um comentário, redigir uma crônica. Quero 

apenas, dar um grito (MOTTA, 1982d, grifo nosso). 

 

Apesar de Eulálio Motta não ter utilizado o termo panfleto, seus impressos revelam 

explicitamente características panfletárias através do tom agressivo do discurso político, das 

críticas mordazes, da ironia, da caricatura, da exaltação das qualidades morais ou literárias do 

panfletário e dos aspectos gráfico e material dos impressos. Os fragmentos destacados a seguir 

evidenciam algumas características do discurso panfletário de Eulálio Motta: 

 

Tenha ou não tenha jeito, precisamos gritar, escrever, publicar, escandalizar! 
(MOTTA, 1966). 

[...] eu gostaria de me dirigir a você com palavras brandas, palavras de 

concórdia e de paz; ou, pelo menos, adotar o silêncio num esforço para algum 

possível perdão. Mas com o seu conhecido espírito de ódio, e rancor, de 
vingança, de inconformismo com a derrota, agredindo os homens mais 

representativos da sociedade mundonovense, com o xingamento de 

caluniadores, não é possível a paz. Só nos resta, pois, transformar a nossa pena 
em maquina fotográfica para fotografar e exibir em crônicas como esta, as 

podridões marcantes de sua passagem pelo poder em nosso município, para 

grande vergonha desta terra (MOTTA, 1967a). 

 

Os termos mais próximos de panfleto e panfletário utilizados pelo escritor mundonovense 

para designar seus textos e a sua ação panfletária foram, respectivamente, “crônicas 

combatentes” (nos panfletos Perspectiva de 76... e Basta de Podridão) e “pasquineiro da roça” 

(no panfleto A resposta do tio).  

Desde o século XIX, no contexto brasileiro, as palavras panfleto e pasquim passaram a 

ser empregadas como sinônimas
49

 e durante o Estado Novo, panfleto e panfletário adquiriram 

sentido pejorativo, sendo associadas a atos subversivos ligados à ação dos comunistas, talvez 

por isso, Eulálio Motta tenha preferido o termo pasquineiro em lugar de panfletário. 

Ele também utilizou a expressão “escriba da roça” para se definir enquanto autor de 

panfletos. Em sua etimologia latina a palavra escriba corresponde a escrivão, copista, que está 

encarregado dos registros. No século XIX, escriba passou a significar também aquele que 

escreve mal, escrivinhador (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1210). Desse modo, “escriba da 

roça” pode referir-se tanto ao panfletário, que se encarregava de registrar o cotidiano através da 

                                                             
49 Essa questão será tratada com maior profundidade mais adiante, o objetivo aqui é pontuar o emprego da palavra 

pasquineiro como sinônimo de panfletário. 
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escrita, quanto à pessoa que não escrevia dentro dos padrões urbanos/cultos da língua, por ser 

“da roça”, o que não corresponde à realidade, pois Eulálio Motta escrevia dentro do “padrão 

culto” e mantinha um estilo eloquente em seus panfletos. Dizer-se “da roça”, portanto, foi uma 

estratégia retórica de Eulálio Motta para marcar o seu locus discursivo no ambiente rural, a 

roça.  

No contexto brasileiro, com a valorização da vida urbana, entendida como sinônimo de 

prosperidade e progresso, as palavras campo, rural, e, principalmente, roça assumiram 

conotações pejorativas e foram associadas a lugares atrasados, longe da civilização. Por isso, o 

qualificativo “da roça” utilizado para caracterizar pasquineiro e escriba é bastante elucidativo, 

correspondendo a uma estratégia discursiva de Eulálio Motta. Além disso, essa prática, também 

integra um projeto maior do escritor mundonovense que buscou traduzir, através da escrita, a 

voz do povo da roça
50

.  

 

Vai chegando, suado, com o seu “boa tarde pra vosmicês”. E uma observação 

sai de um dos presentes.  
─ Rafael, você já está bem maduro! Já está precisando de ser aposentado!  

─ Tou mesmo. Tou muito precisado de pusentadoria, mas quem é que 

pusenta? 

Todos sorriram e ninguem soube responder. A conversa tomou outros rumos, 
já não me lembro quais. O de que me lembro, o de que não consegui esquecer, 

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

nordeste, de todo este imenso Brasil não tem quem os aposente! 
Há uma quantidade muito grande, a grande maioria de trabalhadores rurais 

que não tem patrões. Não são, tais trabalhadores, empregados de ninguem, são 

trabalhadores de todos os visinhos: trabalham hoje a um fazendeiro, amanhã a 
outro, depois a outro, com intervalos de diárias dadas em suas próprias 

rocinhas, pequenas lavouras de mandioca, mamona, milho e feijão. Rafael, por 

exemplo, vive no seu “taquinho de chão” que não tem capacidade produtiva 

capaz de dar sustento a uma família (MOTTA, 1972a).  

 

No panfleto Fim de papo, Eulálio Motta esboçou uma oposição clara entre o escriba “da 

roça” e os homens eminentes “da cidade”, confirmando que o campo é de fato o locus 

enunciativo do seu discurso panfletário. Segue o fragmento do panfleto Fim de papo:  

 

Muito pesado, amigo, é o regime a que se refere mensagem assinada por 

homens eminentes [membros da diretoria da Associação Brasileira de 
Medicina e Associação de Médicos da Bahia] e não por um “mero escriba da 

roça” [...] (MOTTA, 1982e, grifo nosso). 

                                                             
50 O livro de causos sertanejos Bahia humorística (1934) é o exemplo mais contundente desse projeto de Eulálio 

Motta.   
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Eulálio Motta não era um “mero escriba da roça”, apesar de morar na zona rural. A 

Fazenda Morro Alto estava longe de ser uma “roça” indiferente ao progresso das cidades. 

Através de um gerador de energia elétrica alimentado a diesel, dispunha-se de lâmpadas, de 

rádio e de televisão, havia geladeira e fogão movidos a gás, água na torneira, chuveiro e na 

garagem havia um Jeep Willys modelo 1950. Além disso, Eulálio Motta tinha formação em 

nível superior, com grande erudição acadêmica. Portanto, ele não era diferente dos “homens 

eminentes” da cidade, confirmando que o qualificativo “da roça” é de fato uma estratégia 

retórica do escritor.  

A ação panfletária de Eulálio Motta em Mundo Novo rompe o paradigma que separa o 

campo da cidade, o interior dos grandes centros. O pasquineiro da roça mostra-se atualizado 

com o seu tempo e a sua atuação como escritor demonstra que o texto impresso fazia parte do 

cotidiano das pequenas cidades, vilas e roças do interior da Bahia. 

Diferente dos livros, os panfletos não são feitos para durar, para serem guardados em 

estantes. Eles também não são escritos com vistas ao comércio, suas motivações são de ordem 

político-ideológica e têm finalidade prática específica. Não contam com uma indústria editorial 

ávida por lucro e, por isso, não deram origem às práticas comerciais que mobilizaram o 

comércio de papel, as livrarias, os polêmicos copyrights. Talvez isso tenha acontecido porque, 

materialmente, o panfleto é efêmero, mas apenas materialmente. Seus efeitos não o são. Eles 

são capazes de mobilizar multidões, interferir na opinião pública e, com isso, mudar o curso da 

história.  

Os panfletos são feitos para atuar num determinado momento, para atingir um alvo e por 

isso mesmo circulam rapidamente, driblando a censura, impondo-se na sociedade, como uma 

cisão, um corte no status quo, rompendo a ética do que pode ser dito. Além disso, por suas 

características matérias (impressos em apenas uma folha), eles são impressos rapidamente em 

tipografias estabelecidas legalmente nas comunidades, mas também nas oficinas tipográficas 

clandestinas instaladas em porões escuros. Muitas vezes, os panfletos eram confeccionados a 

partir de métodos artesanais utilizando pequenos mimeógrafos escolares ou através de técnicas 

alternativas de impressão, motivadas pelas mais diversas circunstâncias.  

Essas particularidades materiais dos panfletos, suas dimensões e formas (tamanhos, cores 

e layouts) produzem sentidos e estão relacionadas às práticas sociais e aos usos que se fazem 

deles nos mais diferentes contextos.      

Pode-se dizer, portanto, que existem práticas culturais peculiares aos panfletos, porque 

eles não são escritos, impressos, lidos e usados da mesma forma que os livros, as revistas, os 

jornais e seus congêneres, por isso, eles reclamam sua própria história (ou histórias). Desse 
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modo, apresenta-se um breve panorama histórico do panfleto, com o intuito de caracterizar esse 

tipo de impresso, seus usos e práticas culturais. 

Nesse sentido, concorda-se com Roger Chartier (2007, p. 11) quando ele diz que é 

preciso buscar compreender como as obras estão amparadas na “cultura gráfica” de seu tempo, 

aproximando o que a tradição ocidental separou durante muito tempo: de um lado, a 

compreensão e o comentário das obras; de outro, a análise das condições técnicas ou sociais de 

sua publicação, circulação e apropriação.  

Os significados dos textos não residem apenas na estrutura verbal que os compõem, os 

elementos não verbais relacionados à materialidade, os aspectos gráficos, tipográficos, as 

marcas inseridas no papel, as manchas, o modo como são preservados, guardados, usados, 

lidos, as técnicas de impressão, as peculiaridades da sua distribuição, tudo isso integra a sua 

sócio-história e interfere nos seus sentidos.  

 

3.1 O LUGAR DOS PANFLETOS NA HISTÓRIA DA CULTURA DOS IMPRESSOS: 

BREVE PANORAMA 

 

Parler est bien, écrire est mieux; imprimer est excellente chose. Une pensée 
déduite en termes courts et clairs, avec preuves, documents, exemples, qund 

on l´impime, c´est un pamplhet et la meilleure action, coourageuse souvent, 

qu´homme puisse faire au monde
51

 (COURIER, 2010 [1824], p. 16)
52

. 

 

Existem muitas hipóteses para a origem do vocábulo panfleto, entretanto, para Marc 

Angenot (1983, p. 373) a mais provável é que essa palavra tenha surgido a partir do título de 

um pequeno poema de amor escrito em latim Pamphilus, seu de Amore ou simplesmente 

Pamphilus
53

, largamente difundido no âmbito inglês do século XII e em toda Europa ao longo 

do século XIII, através de cópias manuscritas. Segundo Joseph de Morawsky (2010 [1917], p. 

228) 

 

L’immense popularité du Pamphilus au Moyen Age est attestée par un nombre 

respectable de manuscrits dispersés dans toute l’Europe, par les éditions non 

moins nombreuses, par les fréquentes allusions et par les traductions qui en 

                                                             
51Traduzindo: “Falar é bom, escrever é melhor; imprimir é excelente coisa. Um pensamento elaborado de forma 
objetiva e clara, com provas, documentos, exemplos, quando impresso, é um panfleto, muitas vezes, a mais 

importante e corajosa ação que um homem pode realizar no mundo.” 
52Poul-Louis Courier foi o mais importante dos panfletários franceses do século XVIII, ele se destacou por 

empreender uma incansável luta contra Napoleão Bonaparte, publicando milhares de panfletos. Courier foi 

brutalmente assassinado, convertendo-se num mártir. Um de seus panfletos mais populares é Pamphlet des 

Pamphlets, no qual ele trata metalinguisticamente do panfleto. 
53

Poema manuscrito que trata de um diálogo entre Pamphile, Galatée, Vénus e uma alcoviteira, tornou-se popular 

em toda a Europa, principalmente na Espanha do século XIV, inclusive existe uma relação entre o Pamphilus e a 

personagem La Celestina da Tragicomédia de Calisto y Malibea.  
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ont été faites - enfin et c’est peut-être la preuve la plus éclatante qu’on puísse 

alléguer, par l’étymologie du mot pamphlet qui dérive d’un diminutif de 

Pamphile
54 (MORAWSKY, 2010 [1917], p. 228).  

 

A palavra pamphilus foi traduzida para a língua inglesa primeiro como pamphile e depois 

como pamphlet, designando todo pequeno texto que circulava livremente, opondo-se às 

grandes obras encadernadas. Os pamphlets manuscritos medievais caracterizavam-se pela 

produção rápida, com baixo custo e, por isso, acessíveis a um número maior de leitores. Com o 

surgimento da imprensa, no âmbito europeu, a partir do século XV, e da indústria editorial a 

partir do século XVI, os pamphlets passaram a ser impressos e não tardaram em adquirir 

características sediciosas e políticas de caráter agressivo, por vezes de tom acusativo, 

difamatório, burlesco e pornográfico (DARNTON, 1996).  

Segundo Jean-Yves Mollier (2006, p. 260), na cidade de Paris, entre 1585 e 1594, 

circularam 870 panfletos e entre 1614-1615 imprimiram-se 1.500.000 exemplares desses 

pequenos opúsculos. Com a imprensa e a indústria editorial, surgiram também os mecanismos 

de controle da produção e circulação dos impressos através de uma censura ostensiva, 

empreendida pela Igreja e pelo Estado.  

Em 1560, na França, uma ordenação real proclamou que todos os produtores de cartazes 

e panfletos difamatórios que tendessem a sublevar o povo e incitá-lo à sedição seriam 

condenados como inimigos da tranquilidade e culpados do crime de “lese-majesté” 

(DARNTON, 1996, p. 215). Isso prova que os panfletos faziam parte do cotidiano e que 

incomodavam o poder instituído, no caso, o rei. De acordo com Daniel Roche, a partir do 

século XVI, no âmbito francês e extensivo a quase toda a Europa:  

 

O autor ou o editor/impressor podiam alcançar o público tanto pela rota oficial 

da impressão e distribuição controladas, quanto pela rota ilegal e clandestina, 
sobre a qual a censura não tinha poder; exceto a posteriori - ainda que, se 

caíssem nas mãos da censura ou da polícia, os livros e folhetos ficavam presos 

na máquina da repressão. A censura pré-publicação podia ser aplicada 

somente ao longo da rota oficial, e os censores reais tinham no final do século 
XVII firme controle da situação, porque a Coroa estabelecera a sua autoridade 

sobre quem quer que reivindicasse algum direito à censura da imprensa: 

igreja, as universidades e os parlamentos (ROCHE, 1996, p. 24). 
 

Nesse contexto de extrema vigilância, o panfleto tornou-se o tipo de impresso mais 

favorável à circulação através das rotas da clandestinidade, pois, ao contrário dos livros, o custo 

                                                             
54Traduzindo: “A imensa popularidade do Pamphilus na Idade Média pode ser confirmada por um respeitável 

número de manuscritos dispersos em toda a Europa, pelas edições não mais numerosas do que as frequentes 

alusões e pelas traduções que foram feitas – por fim talvez esta seja a prova mais contundente de que podemos 

afirmar que a etimologia da palavra panfleto tenha derivado de um diminutivo de Pamphile.”  
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de impressão dos panfletos era baixo, eles podiam ser impressos e distribuídos rapidamente, 

dificultando o controle da censura. Por ser uma literatura efêmera, destinada a circular apenas 

durante um determinado tempo, a censura pós-publicação não surtia efeito, pois os panfletos 

cumpriam a sua função imediatamente após a sua publicação, de nada adiantaria recolhê-los ou 

destruí-los. Além disso, pelas características do suporte, um panfleto poderia ser guardado nos 

bolsos, afixados em paredes, tornando-se mais difícil de serem confiscados.  

Segundo Robert Darnton (1996, p. 49), quando se rasgam e queimam impressos nas 

praças, está-se rendendo tributo ao poder da palavra impressa e promove a obra. Por conta 

disso, a fiscalização dos impressos geralmente era feita nas tipografias ou nas livrarias, mas os 

panfletos eram redigidos, impressos e distribuídos em poucas horas, sem que fossem flagrados 

pelos censores. Eles não ficavam expostos em livrarias a espera de compradores, o lugar do 

panfleto sempre foi a rua, espaços abertos, porque ele é uma literatura em trânsito constante, 

não fica parado a espera do leitor, ele encontra o leitor nos mais variados lugares e contextos.  

A leitura do panfleto é feita nas calçadas enquanto se espera o bonde, o ônibus, o metrô, 

nas filas, ou ainda enquanto se está andando. É uma leitura pública, geralmente feita em voz 

alta para um grupo de espectadores composto de alfabetizados e também de analfabetos. 

Assim, o panfleto, desde o início do século XVI, tornou-se um tipo de impresso de longo 

alcance social que escapava ao controle das autoridades, circulando de forma clandestina e, 

com isso, facilitando a veiculação de ideias “proibidas”.  

No entanto, nem sempre o panfleto foi clandestino, na França do século XVIII, por 

exemplo, alguns acontecimentos históricos contribuíram para a legitimação e a propagação dos 

panfletos. Segundo Antoine de Baecque,     

 
De 1787 em diante o panfleto político assumiu uma importância cada vez 

maior na França. Na verdade, o processo começou quase oficialmente: Tendo 

o rei solicitado de seus súditos opiniões e conselhos sobre a reunião dos 
Estados Gerais, as prensas permitiram um debate generalizado sobre a 

reorganização das finanças e a correção de abusos. Como seria de esperar, daí 

em diante a pena sempre ágil do panfleteiro manteve-se pari passu com a 
aceleração dos eventos. Essa literatura efêmera fornecia um comentário 

contínuo sobre praticamente tudo, e freqüentemente o fazia concentrando-se 

em episódios espetaculares ou figuras públicas proeminentes. Entre 1789 e 

1799, o Catalogue de l´historie de France da Bibliothèque Nationale lista mais 
de 12000 panfletos (BAECQUE, 1996, p. 225).  

 

A partir da popularização dos panfletos e das diversas práticas culturais em torno de sua 

produção, leitura e apropriação, nos mais diferentes contextos, esse tipo de impresso foi 

adquirindo novos significados, conforme afirma Marc Angenot: 
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[...] le mot [panfleto] ne désigne pas à l’origine un genre, mais plutôt une 

certaine présentation matérielle (petite brochure) et un mode de diffusion: 
ouvrage court et peu coûteux, destiné à être distribué sitôt imprimé, traitant 

dès lors d’une controverse d’actualité. Dès sa “réapparition” dans le français 

du XVIIe siècle, le mot semble avoir drainé plusieurs significations connexes 

et appariées: 1. brochure de quelques pages seulement [...]; 2. traitant de 
questions d’actualité; 3. sur le mode de l’attaque, de l’invective, sinon de 

l’injure
55

 (ANGENOT, 1982, p. 375). 

 

A grafia da palavra pamphlet permaneceu nas línguas inglesa e francesa, mas no 

português ela evolui para pamphleto e depois para panfleto como é grafada hoje
56

. Na língua 

portuguesa, a partir do século XIX, a palavra pamphleto passou a ser utilizada tanto para 

designar o suporte de publicações impressas com uma ou em poucas páginas (sinônimo de 

folha volante e de folheto), quanto para designar o teor das mensagens impressas, associadas a 

questões políticas, sediciosas e difamatórias, escritas em tom agressivo (sinônimo de libelo e de 

pasquim).  

No século XIX, surge no âmbito brasileiro a figura do pasquineiro, autores e proprietários 

de pequenos jornais denominados pasquins
57

 que se encarregavam de fazer a crônica diária dos 

acontecimentos. Esses impressos, difundidos de norte a sul do país, opunham-se aos grandes 

periódicos pelo tom agressivo, destemido, caricatural, infame, pornográfico e, por isso, 

considerados como uma “imprensa inferior” ou alternativa. 

Os pasquineiros do século XIX eram verdadeiros vitupérios, homens corajosos, muitas 

vezes perseguidos pela polícia, mas também temidos por conta da sua pena mordaz. De certa 

forma, o pasquineiro reunia as mesmas qualidades do panfletário, principalmente no que diz 

respeito ao tom agressivo de seu discurso, mas eles se diferenciavam quanto às dimensões 

materiais e à iconografia dos seus impressos (os pasquins eram pequenos jornais com mais de 

uma página, incluindo, além dos textos que os caracterizavam, anúncios e propagandas, já os 

panfletos eram compostos por apenas uma página). 

Diferente dos panfletos, os pasquins eram vendidos e o pasquineiro visava lucro. 

Segundo Araújo, 

                                                             
55 Tradução: “[...] a palavra [panfleto] não se refere mais ao gênero original, mas sim a sua materialidade (pequena 

brochura) e um modo de difusão: texto pequeno e barato, destinado à distribuição rápida após a sua impressão, 

trata de assuntos polêmicos da atualidade. O reaparecimento da palavra panfleto na língua francesa do século 

XVII, traz novos significados relacionados: 1. brochura de poucas páginas; 2. trata de questões da atualidade; 3. 

sobre a forma de ataque, de expressão injuriosa”. 
56

 A evolução da palavra: pamphilus > pamphile > pamphlet > pamphleto > panfleto. 
57 Do italiano “paschino”, o termo aparece no Dicionário Moraes e Silva, de 1858, da seguinte forma: “Sátira por 

escrito pregada nas ruas ou portas” (MORAES E SILVA, 2010 [1858], p. 285). 
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[...] além das vendas, anúncios e artigos publicados a pedidos: a extorsão 

sobre indivíduos que eram ameaçados de difamação ou mesmo daqueles que 

eram surpreendidos já com seus nomes estampados nos diferentes pasquins. 
Afinal de contas, não pretendiam apenas tomar papel ativo na política pública, 

mas também almejavam a viabilidade econômica destes empreendimentos 

(ARAÚJO, 2009, p. 133). 

 

Os pasquins tinham a estrutura básica de um pequeno jornal, eram administrados a partir 

de um escritório com endereço fixo, mas quando a polêmica tornava-se violenta, a sua 

impressão era proibida e o pasquineiro passava a atuar na clandestinidade, com isso, os 

impressos ficavam mais curtos e já não era mais possível lucrar com a sua venda. Desse modo, 

do pasquim, passava-se ao panfleto. Foi assim que, no âmbito brasileiro do século XIX, 

pasquim tornou-se sinônimo de panfleto. Em 1881, o jornal carioca O município neutro, na 

tentativa de combater os pasquins, utilizou a palavra panfletos para designá-los:  

 

Há entretanto um outro meio mais lento, é verdade, mas igualmente eficaz de 
acabar com essas publicações infamantes, indignas de serem tocadas pelas 

mãos de qualquer pessoa que se preze [...]. Esse meio é o desprezo completo. 

Ninguém deve comprar esses panfletos, e asseguramos que no fim de quinze 

dias os miseráveis redatores terão morrido de inanição. [...] Terminamos 
recomendando ao público o meio de que acima falamos: nem mais um real por 

semelhantes panfletos (O MUNICÍPIO NEUTRO, 1881, p.2, grifo nosso).  

 

Atualmente, na língua portuguesa, a palavra panfleto é definida a partir de duas 

perspectivas:  

1) quanto à materialidade um panfleto é um texto curto, impresso em folha avulsa ou 

folheto, de distribuição limitada ou ainda uma publicação sem capa ou brochura (HOUAISS; 

VILLAR, 2001, p. 2117); uma obra não encadernada, composta por um ou mais cadernos 

agrafados juntos, não é exaustiva no seu conteúdo, mas proporciona ao leitor informações 

específicas, pequeno folheto (FARIA; PERICÃO, 1999, p. 252); ou ainda, uma peça impressa, 

de apenas algumas folhas e distribuída manualmente (SACCONI, 2001, p. 678);  

2) quanto ao teor e à finalidade o panfleto é um texto violento e sensacionalista, 

geralmente sobre assuntos políticos ou uma peça de propaganda (HOUAISS; VILLAR, 2001, 

p. 2117); normalmente o panfleto é um texto de natureza controversa, política e escrito em tom 

satírico ou injurioso (FARIA; PERICÃO, 1999, p. 252); o panfleto é um folheto de crítica 

política, em linguagem veemente (SACCONI, 2001, p. 678). 

Pode-se dizer, então, que o panfleto é um texto curto, impresso em poucas páginas, 

distribuído manualmente, sua escrita é motivada por circunstâncias do cotidiano relacionadas a 

um lugar e a uma sociedade específicos.  

O panfletário é um sujeito engajado e sua escrita panfletária tem objetivos claros: 
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a) desferir críticas contra uma figura pública ou a uma instituição, constituindo-se numa 

“literatura de combate”;  

b) difundir ideias políticas, religiosas e/ou filosóficas, com finalidades pedagógicas e 

doutrinárias, com fortes elementos persuasivos; e  

c) promover a si ou a alguém, através de um discurso laudatório.  

Em todos esses casos, o sujeito panfletário é central, porque o seu discurso é elaborado a 

partir do lugar que ocupa na sociedade e das “verdades” que elabora e impõe aos leitores 

através de seus impressos. De modo geral, a literatura panfletária vai ao encontro dos leitores, 

através de um processo de distribuição manual, em praças, em feiras, em filas, nas fábricas, no 

campo, colados em paredes, e até mesmo colocados dentro das casas por debaixo das portas. O 

panfleto não é feito para ser consultado a qualquer tempo, ele existe em função de uma 

circunstância pontual, de um momento específico.  

Os panfletos impõem-se aos leitores, como um mandato, uma ordem, como se dissesse: 

leiam-me! E, por isso mesmo, ele se caracteriza como uma força autoritária e rebelde ao 

mesmo tempo. Para Marc Angenot (1982, p. 24) diversas metáforas servem para definir o 

panfleto e o panfletário:   

 

[...] le pamphlet est un “ferment” ou une “soupape”, le pamphlétaire manie le 

“bistouri”, la “fronde” et même le “vitriol”. Le pamphlétaire est un “lutteur”, 
un “soldat” de la "plume”; cette “plume” il la “javelot” avec quoi il va 

“atteindre sa cible”, “transpercer l´adversaire”
58

 (ANGENOT, 1982, p. 24). 

 

A violência do discurso panfletário não se encerra propriamente na linguagem ou na força 

das palavras empregadas em seu texto, é a sua ação, sua performance que se constitui num ato 

de violência, pois, “[...] le pamphlet est un acte théâtral, le spectacle de la destruction des 

fausses idoles
59

 (ANGENOT, 1982, p. 342)”. O panfleto é violento à medida que impõe uma 

verdade, marca presença como uma voz que rompe o silêncio, ocupando espaços que o 

panfletário só alcança através do texto impresso. Ele diz o que não podia ou não deveria ser 

dito, rompe o pacto de silêncio, instituindo uma ética própria. Por isso, panfletário passou a ser 

sinônimo de agitador e de polemista, assumindo conotação pejorativa.  

Segundo Marc Angenot (1982, p. 93) 

 

Le pamphlétaire est un homme à qui on a “volé” ses mots. Il se sent vitime 

d´une spoliation: le langage dont il se sert a été perverti, vidé de son sens par 

                                                             
58Traduzindo: “[...] o panfleto é “um fermento” ou uma “válvula de escape”, o panfletário maneja um “bisturi”, a 

“funda” e até mesmo o “vitríolo”. O panfletário é um “lutador”, um “soldado da pena”; essa pena é a lança com a 

qual ele vai atingir seu adversário.” 
59Traduzindo: “O panfleto é um ato teatral, o espetáculo da destruição dos falsos ídolos.”  
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l´effet de l´imposture et du scandale qu´il s´efforce justement de combattre. 

Par là, son discours devient plus que jamais problématique: sa fonction 

naturalle est de dire le vrai et il faudrait donc pouvoir distinguer sans peine le 
discours mensonger du discours véridique

60
 (ANGENOT, 1982, p. 93). 

 

O panfletário acredita que a sua parole pamphétaire
61

 pode mudar o mundo, trata-se, 

portanto, de uma ação redentora. Por conta disso, Paul-Louis Courier (1824) considera que:  

 

Faites des pamphlets comme Pascal, [Benjamin] Franklin, Cicéron, 

Démosthènes [orador e político grego do século III a.C.], comme Saint Paul et 
Saint Basile [de Cesareia]; [...] grands hommes dont les opuscules, désabusant 

le peuple païen de la religion de ses pères, abolirent une partie des antiques 

superstitions, et firent des nations nouvelles. De tout temps les pamphlets ont 
changé la face du monde

62
 (COURIER, 2010 [1824], p. 21, grifo nosso). 

 

O panfletário se insurge contra uma ordem e um mundo que ele considera acometido pela 

ignorância, pela desordem, pelo caos. Assim, ele geralmente constitui-se como um visionário, 

tachado de louco, utópico e sonhador. Durante muito tempo, o panfletário foi um homem de 

letras, de formação erudita, embora seu texto se dirigisse às massas, o seu estilo deveria ser 

eloquente, como atesta Balzac: 

 

O panfleto quer a ciência real posta sob uma forma agradável, quer uma pena 
impecável, porque deve ser sem falha; sua fraseologia deve ser curta, 

inclusiva, quente e figurada - quatro faculdades que só indicam o gênio 

(BALZAC, 2004, p. 71).   

 

Na Europa, durante os séculos XVIII e XIX, os panfletários participaram dos principais 

acontecimentos políticos e mudaram o curso da história. Segundo Robert Darnton (1996), a 

Revolução Francesa, por exemplo, pode ser entendida com uma revolução dos impressos e da 

intensa participação dos homens de letras, basta observar como os livros, os panfletos e o 

recém-nascido jornal eram combatidos pelo poder instituído e como o impresso foi utilizado 

para difundir ideias
63

 e interferir no comportamento mesmo daqueles que não sabiam ler.  

Segundo Roger Chartier,  

 

[...] a revolução é, antes de mais nada, uma aculturação em um duplo sentido: 
impõem uma nova ideologia no lugar das velhas crenças e comportamentos, e 

                                                             
60Traduzindo: “O panfletário é um homem que teve seu direto de falar roubado. Ele se sente vítima de um assalto: 
sua linguagem se torna pervertida porque ele luta contra uma fraude, um escândalo. Portanto, seu discurso se torna 

cada vez mais problemático: sua função natural é de dizer a verdade e deve ser capaz de diferenciar facilmente o 

discurso falso do verdadeiro.”  
61Expressão utilizada por Marc Angenot (1982) para designar o discurso panfletário. 
62Traduzindo: “Fazer panfletos, como Pascal, [Benjamin] Franklin, Cícero, Demóstenes [orador e político grego 

do século III a.C.], como São Paulo e São Basílio [de Cesareia], [...] grandes homens cujos panfletos, desiludiu as 

pessoas da religião pagã de seus pais, aboliram alguns das antigas superstições, e fizeram surgir novas nações. 

Historicamente os panfletos mudaram o mundo.” 
63Voltaire (1694-1778), por exemplo, foi um importante panfletário.   
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é uma aculturação que permitirá aos mais humildes, aos mais pobres, aos mais 

numerosos, ter acesso à cultura. A isso vincula-se a invenção de novas práticas 

de leitura ou de um novo conteúdo imposto às antigas. Durante a Revolução 
[Francesa], por exemplo, a leitura em voz alta, tanto nos clubes como nas 

seções políticas das cidades ou nos campos serve à propaganda ou à 

aculturação revolucionária. Todas estas leituras do século XVIII nas praças 

públicas regularizam-se e são veículos normais de difusão de textos, das 
assembléias de governo, das notícias jornalísticas, que constituem tentativas 

de ensino entre o povo. Temos, pois, a prática da leitura em voz alta como 

mediação revolucionária. [...] a Revolução inventa práticas de leitura, gêneros 
textuais e editoriais, e dá centralidade a seu pensamento e atualização ao 

escrito (CHARTEIR, 2001, p. 121). 

 

No século XVIII, a imprensa europeia já contava com trezentos anos de existência e a 

palavra impressa estava incorporada ao cotidiano, mesmo contando com grande número de 

analfabetos. No que diz respeito ao Brasil, até o princípio do século XIX, a relação com a 

cultura impressa era totalmente dependente dos poucos livros e periódicos que vinham da 

Europa, na maioria das vezes, de forma clandestina. Segundo Nelson Werneck Sodré (1999, p. 

17), a primeira tentativa de imprimir textos no Brasil ocorreu  

 
Em 1706, sob os auspícios do governador Francisco de Castro Morais, 

instalou-se no Recife pequena tipografia para impressão de letras de câmbio e 

orações devotas. A Carta Régia de 8 de junho do mesmo ano, entretanto, 

liquidou a tentativa (SODRÉ, 1999, p. 17).  

 

Quatro décadas depois, em 1746, Antônio Isidoro da Fonseca montou uma tipografia no 

Rio de Janeiro e chegou a publicar quatro pequenos livros, mas logo foi fechada por ordem 

real. O primeiro periódico brasileiro foi o Correio Braziliense, publicado entre 1808 e 1822, em 

Londres, editado por Hipólito da Costa. A imprensa começou oficialmente no Brasil em 1808, 

com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro e a instalação da Imprensa Régia 

que publicava a Gazeta do Rio de Janeiro, um tipo de jornal oficial a serviço da Coroa. A partir 

de então, o Rei D. João VI concedeu a abertura de tipografias em algumas regiões do país, sob 

a estrita vigilância e controle por parte da censura imperial.  

Segundo Octávio Mangabeira (2005, p. 19-20), em 1811 o governo baiano recebeu do rei 

D. João VI  

 
[...] uma carta régia notável, em que o soberano permitia que o negociante 

português Manoel Antonio da Silva Serva fundasse nesta cidade [Salvador] 

uma oficina de imprensa, embora sob a condição imprescindível de submeter 

quaisquer artigos, que houvesse de publicar, ao prévio exame de uma 
comissão, civil ou eclesiástica [...] E foi assim, meus senhores que, a 14 de 

maio de 1811[...] começou a derramar-se por sobre as nossas montanhas a luz 

da publicidade, pelo órgão de um pobre jornalzinho, que tem hoje a grandeza 
das relíquias: Idade d´Ouro do Brazil (MANGABEIRA, 2005, p. 19-20). 



122 
 

Os primeiros jornais e tipografias independentes instalaram-se no Brasil em 1820, 

amparados pela nova Constituição Portuguesa que assegurava a liberdade de imprensa e 

acabava com a censura prévia, mas, um ano depois, o rei D. João VI criou uma lei que restituía 

a censura em todo território português. No entanto, as inúmeras tipografias já estabelecidas em 

várias cidades não podiam ser totalmente vigiadas pela censura, que era mal aparelhada 

(SODRÉ, 1999). As questões políticas relacionadas à independência do Brasil criaram um 

clima favorável ao crescimento da imprensa e da opinião pública, na década de 1820, gerando 

grande número de panfletos que defendiam os interesses brasileiros (LUSTOSA, 2000, p. 25). 

Segundo Martins e Luca (2008, p. 35) a imprensa de opinião no Brasil, no início do 

século XIX,  

 

[...] fez entrar em cena a figura de homem público, até então inexistente na 
América portuguesa: o redator panfletário. Entre as mutações culturais vindas 

com a manifestação da modernidade política ocidental surge esse homem de 

letras, em geral visto como portador de uma missão ao mesmo tempo política 
e pedagógica. É o tipo do escritor patriota, difusor de ideias e pelejador de 

embates e que achava terreno fértil para atuar numa época repleta de 

transformações. [...] Publicavam livros talvez, mas, sobretudo, impressos de 
combate imediato, de apoio/ataque a pessoas e facções e de propaganda das 

“novas ideias”, dirigidos ao povo e à nação ou, quando fosse o caso, para 

formá-los (MARTINS; LUCA, 2008, p. 35). 

 

Seguindo o modelo já instituído na Europa e difundido, principalmente na França, há 

mais de quatro séculos, a literatura panfletária passou a integrar o cenário brasileiro na primeira 

metade do século XIX. Para Isabel Lustosa (2000), entre as décadas de 1820 e 1840 houve 

intensa circulação de panfletos em várias cidades do Brasil, mas, sobretudo, no Rio de Janeiro, 

onde se travaram calorosas contendas ideológicas.  

Do debate político, chegava-se à ofensa pessoal e os panfletários não poupavam 

xingamentos, insultos, injúrias, comentários difamatórios e até pornográficos. De acordo com 

Juarez Bahia (1999, p. 59), em várias cidades brasileiras, durante o século XIX, surgiram 

publicações regulares de panfletos de apenas uma página. Elas não se constituíam propriamente 

um jornal ou um pasquim, mas estavam atreladas a uma figura pública que era o seu mentor 

intelectual e que, muitas vezes, utilizava um pseudônimo para preservar a sua identidade. O 

tom agressivo e oposicionista desses panfletos levava-os à clandestinidade e, por isso, não eram 

publicados regularmente. Segundo Sodré (1999, p. 156-157), muitos dos envolvidos na 

circulação de panfletos foram presos e houve até mesmo assassinatos na década de 1830.           

Na virada do século XIX para o século XX, o mercado editorial da recém criada 

República começou a ganhar força no Brasil, iniciando-se um processo de profissionalização 
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do jornalismo. Nessa mesma época, surgem as primeiras revistas e o mercado de impressos 

começou a movimentar grandes somas de dinheiro, além de participar ativamente na vida 

política. Atrelado a isso, cresceu também o público consumidor dos impressos, com o aumento 

do número de leitores, de escolas e universidades.  

A modernização das tecnologias dos impressos chegou ao Brasil nas primeiras décadas 

do século XX, favorecendo o desenvolvimento da indústria editorial. De acordo com Marialva 

Barbosa:  

 

O cinematógrafo, o telégrafo, o gramofone, os daguerótipos, a linotipo, as 
Marinonis são algumas tecnologias que invadem a cena urbana e o imaginário 

social na virada do século XIX para o XX, introduzindo amplas 

transformações no cenário periódico que circulava na cidade [Rio de Janeiro] 

[...] máquinas linotipos capazes de substituir o trabalho de até 12 das antigas 
composições manuais; máquinas de imprimir capazes de “vomitar” de 10 a 20 

mil exemplares por hora, máquinas de fotografar capazes de reproduzir em 

imagem o que antes apenas podia ser descrito; [...] (BARBOSA, 2007, p. 21).  

 

Os grandes periódicos começaram a substituir os tipos móveis pela linotipia, que era um 

processo muito mais caro, mas garantia maior agilidade na impressão e o aumento da tiragem. 

O telégrafo possibilitou a esses grandes jornais a atualização constante das notícias. A 

velocidade da informação e um jornalismo dinâmico foi a tônica dos periódicos que se 

tornaram poderosas empresas nas principais capitais do país.  

A linotipo passou a ocupar o lugar dos tipos móveis da prensa totalmente manual que, 

para a dinâmica dos grandes periódicos, já não fazia mais sentido. Surge, assim, um novo 

ofício, o linotipista, que sozinho operava o equipamento capaz de compor um texto em poucas 

horas. Mas a imprensa brasileira não se resume aos periódicos instalados nos grandes centros e 

a essa tecnologia dinâmica.  

Desde o final do século XIX, as tipografias manuais instalaram-se em pequenas cidades 

do interior e ali desenvolveram importantes e intensas atividades, imprimindo hebdomadários, 

panfletos, livros direcionados à instrução (que se denominam hoje de livros didáticos), obras 

literárias, orações, talões, livros de contas etc. Nas pequenas cidades, a tipografia cumpriu 

importante função social, política e cultural, influenciando a sociedade, não apenas através da 

veiculação de notícias, mas, sobretudo, por tornar a leitura e a escrita presentes no cotidiano das 

pessoas, desenvolvendo hábitos que culminam no que se pode chamar de práticas culturais dos 

impressos.  

As prensas de tipos móveis e os tipógrafos adequaram-se à realidade das pequenas 

cidades, porque os jornais impressos ali não seguiam a mesma dinâmica dos jornais diários das 
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grandes cidades e não dispunham dos recursos necessários para aquisição e manutenção de 

máquinas modernas. Esses hebdomadários eram publicados quinzenalmente ou semanalmente 

e, desse modo, havia tempo suficiente para o trabalho de composição do texto. 

Os donos de tipografias geralmente eram homens visionários, progressistas, promotores 

da cultura no local onde era instalada a sua oficina, como foi o caso de João Gumes em Caetité, 

de Braúlio Franco em Serrinha, de Nemésio Lima em Mundo Novo e Jacobina.  

A seguir, destaca-se o fragmento de um texto de Nemésio Lima no jornal Mundo Novo 

de 12 de setembro de 1931, que ilustra a visão de um homem dedicado à imprensa, numa 

pequena cidade do interior da Bahia: 

 
O calendário, chronometro de precisão do tempo que não para, do tempo que 

não espera, do tempo que a tudo reduz ás cinzas do esquecimento, marca, 

hoje, a entrada de "Mundo Novo" no seu 12º anno de existencia. 
Para o publico tal acontecimento nada representa, especialmente em um meio 

onde a cultura das lettras em nada interessa; mas para nós que mourejamos na 

tenda do jornalismo hebdomadario e que sabemos as difficuldades que 
atravessamos, e as que, para o futuro, temos de enfrentar, ele representa muito, 

porque assignala vencida mais uma etapa de laboriosos esforços e relevantes 

serviços prestados à causa da sociedade mundonovense, onde, de algum 

tempo a esta parte, as bolas do bilhar, o Rei-Capim e o boi, têm atrophiado a 
causa da civilidade - a cultura intelectual.  

Se em doze annos de vida não conseguimos dar melhor feição ao nosso 

jornalzinho, conservando-o no formato primitivo, todavia é porque a 
generosidade publica falhou mais uma vez como falhara, sempre, aos 

esforçados ex-directores deste semanário.  

Nem por isso desanimamos, e, como elles, estamos trabalhando para, dentro 

em breve, fazer aparecer, em formato grande, o “Mundo Novo”. 
Commemorando, pois, o 12º anniversario de “Mundo Novo”, o fazemos na 

convicção de que o tempo ha-de trazer, para o futuro, dias luminosos ao povo 

mundonovense, reduzindo ás cinzas do esquecimento a phase que por ora 
atravessamos.  

Decididamente a imprensa é o écho da civilização. Grande ou pequenino, o 

jornal é, sempre, um attestado da civilisação de sua localidade. [...] (LIMA, 
1931a, grifo nosso). 

 

A palavra impressa era vista como portadora de civilização e capaz de promover o 

progresso. Assim, na década de 1920, em quase todas as pequenas cidades do interior do Brasil, 

que vislumbrassem o progresso, havia uma tipografia atuante e em torno dela um jornal que, na 

maioria das vezes, para garantir a sua sobrevivência, primava pela imparcialidade. As pequenas 

gazetas que assumiram deliberadamente a bandeira de algum partido ou empreenderam um 

discurso oposicionista não tiveram vida longa ou precisaram atuar na clandestinidade para 

sobreviver. A imparcialidade era um princípio das pequenas gazetas, como se pode notar num 

texto publicado por Nemésio Lima no jornal Mundo Novo, em 10 de outubro de 1931:
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Alguem, faz poucos dias, manifestando-se sobre este semanario, affirmava 

que, um jornal, no sertão, era um grande bem, e ao mesmo tempo, um grande 
mal; dependendo de serem verdadeiras as suas noticias. De facto. 

Especialmente em certas localidades, onde o povo parece vir de uma só 

família, nenhum jornal poderà existir por largo tempo, 1º, - si abraçar ideas 

politicas, apaixonadamente; 2º - si for escandaloso e descommedido. Eis 
porque, para livrar-nos desses dois abysmos sociais, adoptamos, depois de 

acurados estudos, o lemma da imparcialidade, pelo qual, alliàs, guiava-mo-nos 

desde o inicio. Muita gente pensa que a gazêta è um instrumento de vin- 
ganças e perseguições, e ahi esta o motivo porque arrolhamos os ouvidos a 

certas queixas que se não enquadram com a razão e a verdade. O exemplo 

temos de muitos confrades, entregues atè á direcção de homens portadores de 

pennas fulgurantes, mas que, não se estribando no principio básico que a 
logica ensina - a imparcialidade de ação - tiveram que desapparecer do 

scenario da imprensa periódica, sem deixar saudade aos seus melhores 

leitores! Sim! Porque o publico, a multidão que traz sobre tudo que vê o 
espirito da imitação, apezar de inclinada mais para o mal, como está 

scientificamente demonstrado, não approva a una você a cousa más.  

Todavia estas ponderações se revelam a quem não seguio pelo caminho do 
direito; nós o temos trilhado ha onze annos, e estamos de lança em punho para 

o combate a tudo que nos de prima. As nossas pequenas columnas estão 

promptas para pugnar pelo engrandecimento da communa perante todo e 

qualquer homem, perante toda e qualquer autoridade. Isto o temos praticado e 
hávemos de pratical-o, sempre na convicção de estarmos prestando bons 

serviços a esta terra para que somos um grande bem, por que, um grande mal, 

sò se torna quem se afasta da verdade, da independência, e renega a razão e a 
justiça (LIMA, 1931b). 

 

A suposta imparcialidade desses jornais favoreceu a re-inserção dos panfletos no cenário 

social brasileiro, porque os partidos políticos recém criados eram munidos de ideologias e 

precisavam de um meio de comunicação de massa que pudesse divulgar suas ideias. O panfleto 

avulso reunia as qualidades mais favoráveis aos propósitos dos partidos: conclamar a 

população, reagir contra o regime vigente, desferir duras críticas, organizar passeatas, greves e 

protestos.  

Por conta do seu formato e modo como eram organizados, os jornais não atendiam essas 

expectativas. Além disso, o baixo custo de produção do panfleto, a rapidez com que eram 

confeccionados e distribuídos também favorecia a sua utilização pelos grupos políticos que não 

dispunham de muitos recursos financeiros e de tempo. Foi nesse contexto que os panfletos e os 

panfletários voltaram a atuar de forma intensa em todo Brasil. 

Os panfletários do século XX não eram, necessariamente, homens de letras e de larga 

experiência política, como foram no século XIX. A juventude estudantil e os operários 

compartilharam com os políticos, intelectuais e literatos a atividade panfletária em defesa de 

suas ideologias. Desse modo, a ação panfletária passou a ser assumida por grupos, 

agremiações, associações, partidos e por homens públicos que se envolveram em verdadeiras 
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batalhas ideológicas. O caso mais emblemático dessa guerra dos impressos foi o incansável 

debate entre os integralistas, a Igreja Católica e os comunistas que se estendeu por várias 

décadas.  

Acostumados a utilizar a escrita para propagar seus ideais, os partidos mantiveram setores 

de imprensa e propaganda, muitos deles, organizadíssimos, sob a responsabilidade de exímios 

escritores e articuladores políticos. Eles elaboravam redes de disseminação de suas ideias em 

todos os cantos do país, através de jornais, panfletos, folhetos, revistas e livros. Os integralistas 

e depois os perrepistas, por exemplo, organizaram uma poderosa rede de divulgação de suas 

ideias que, pelo tom conservador, se coadunavam às ideias da Igreja Católica e, muitas vezes, 

do Governo. O jornal Monitor Integralista de 07 de outubro de 1937 apresenta um 

levantamento do projeto propagandista dos integralistas:  

 

A imprensa integralista é representada pelos seguintes órgãos de publicidade: 
a) 8 grandes diários: ‘A Offensiva’, do Rio de Janeiro, ‘A Acção’, de São 

Paulo, ‘O Imparcial’, da Bahia, ‘Diário do Nordeste’, do Recife, ‘A 

Província’, de Maceió, ‘A Razão’, de Fortaleza, ‘Acção’, de São Luís do 

Maranhão e ‘Correio da Noite’, de Porto Alegre. Estarão brevemente em 
circulação, mais dois grandes diários integralistas, um em Belo Horizonte e 

outro em Curitiba; b) 105 hebdomadários e quinzenários espalhados por todas 

as Províncias; c) 3 revistas ilustradas; ‘Anauê’ e ‘Brasil Feminino’, no Rio de 
Janeiro e ‘Sigma’, em Niterói; d) Uma Revista de alta cultura: ‘Panorama’, de 

São Paulo; e) O ‘Monitor Integralista’, jornal oficial da AIB;  

f) Cerca de 3.000 boletins, semanais e quinzenais, impressos e 
mimeografados, referentes ao serviço de cada Núcleo (CAVALARI, 1999, p. 

81).  

 

Os partidos faziam chegar aos núcleos municipais os jornais de circulação nacional, 

revistas e livros com “doutrinas” políticas e orientações diversas. Além disso, estimulavam a 

reprodução e a produção de textos nas pequenas cidades do interior e, pelo custo-benefício, o 

panfleto tornou-se o mais comum dos instrumentos de comunicação impressa nas pequenas 

vilas (CALIL, 2001, p. 204). Os líderes municipais liam as obras mais densas e traduziam suas 

ideias em panfletos, como foi o caso de Eulálio Motta em Mundo Novo que, na condição de 

representante do Integralismo, encarregou-se de transmitir as doutrinas de seu partido na 

cidade.   

O crescimento do número de pessoas alfabetizadas e uma população ávida por notícias, 

acostumada à ação dos jornais e dos polêmicos pasquins, criaram um clima propício aos 

panfletos que, a partir da década de 1920, tornaram-se mais curtos e ágeis, impressos em 

apenas uma página, chamados também de voador ou relâmpago (CARNEIRO; KOSSOY, 
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2008, p. 156). Consciente da agilidade e eficiência desse tipo de impressos, o Estado e a Igreja 

também passaram a fazer uso deles para difundir suas ideias e conclamar a população.  

O panfleto foi legitimado enquanto meio de comunicação de massa, porque se a Igreja os 

imprimia, então não seria pecado e, se o Estado também lançava mão deles, não poderia ser 

crime. Mas, em tempos de censura, durante os regimes totalitários, qualquer impresso que 

circulasse sem a prévia autorização dos órgãos do Estado tornava-se crime de subversão à 

ordem. Nesse contexto, o panfleto tornou-se um meio eficaz para driblar a censura, porque um 

simples mimeógrafo escolar, com um pouco de álcool, poderia incendiar o cenário político.  

O Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) criado em 1924, foi emblemático na 

perseguição aos impressos “alternativos”, principalmente em momentos de regimes autoritários 

como o Estado Novo nas décadas de 1930 e 1940 e a Ditadura Militar de 1964, por exemplo. O 

partido comunista empreendeu sistemática resistência a esses regimes e o panfleto foi a sua 

principal arma de combate. Por conta disso, no vocabulário da polícia política, panfletário era 

sinônimo de comunista e agitador social, representava uma ameaça à ordem e tinha prisão 

previamente decretada.  

A polícia desenvolveu uma estratégia de combate aos panfletários atacando diretamente 

as tipografias, empreendendo uma verdadeira caça aos tipos e aos mimeógrafos. Segundo 

Tavares (2007), durante o Estado Novo, por exemplo, podia-se prender um cidadão que fosse 

flagrado distribuindo, portasse consigo panfletos sediciosos ou ainda tivesse em seu poder os 

equipamentos utilizados para impressão. Em qualquer desses casos, a pessoa era enquadrada 

como subversiva.    

O uso corrente de panfleto pelos comunistas e o ostensivo combate desses impressos por 

parte dos Governos Militares, da Igreja e dos integralistas, difundiu, durante a década de 1930, 

a ideia de que qualquer publicação feita pelo partido comunista era perniciosa e herética, 

independente do seu conteúdo.  

Por isso, simbolicamente, as palavras panfleto e panfletário passaram a designar atos 

subversivos ligados aos comunistas, opondo-se às práticas de impressão da Igreja, do Estado e 

dos integralistas, que eram denominadas de folhetos de combate, uma prática “legalizada” que 

tinha o objetivo de estabelecer a ordem pública e expurgar o comunismo (TAVARES, 2007). 

Assim como a foice, o martelo e a cor vermelha tornaram-se símbolos emblemáticos dos 

comunistas, nas décadas de 1930 e 1940, os termos panfleto e panfletário também estavam 

associados às práticas ilegais e suspeitas do partido (ANTUNES, 2006).  

Independente do nome dado a esses impressos de apenas uma folha, eles marcaram 

presença na sociedade brasileira do século XX e estiveram associados a determinadas práticas e 
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usos, não apenas ligados a atos subversivos. Em muitas circunstâncias, a publicação de 

panfletos foi decisiva para sustentar e difundir o discurso do Governo, da Igreja e de partidos 

políticos.  

Segundo Carneiro e Kossoy (2008), nas cidades brasileiras e até mesmo no campo
64

 era 

comum pessoas se aglomerarem em torno de alguém que lia um panfleto em voz alta, 

provocando a reação da plateia que poderia aplaudir, vaiar e até mesmo ficar em silêncio. Isso 

revela que o panfleto, enquanto palavra escrita/impressa e prática escriturística, esteve presente 

ao longo da história, interferindo na vida das pessoas, “inventando” a realidade, construindo e 

sustentando discursos. Nesse sentido, as palavras de Michel de Certeau (2008) são bastante 

pertinentes: 

 

A prática escriturística assumiu valor mítico nos últimos quatro séculos 
reorganizando aos poucos todos os domínios por onde se estendia a ambição 

ocidental de fazer sua história e, assim, fazer história. [...]  

No Ocidente moderno, não há mais um discurso recebido que desempenhe 
esse papel, mas um movimento que é uma prática: escrever. A origem não é 

mais aquilo que se narra, mas a atividade multiforme e murmurante de 

produtos do texto e de produzir a sociedade como texto. O “progresso” é de 
tipo escriturístico (CERTEAU, 2008, p. 225). 

 

O sujeito panfletário constrói um espaço para si, instaurando uma ordem, marcando 

presença com sua escrita, produzindo sentidos e, com isso, “fabrica” uma “realidade”. Assim, 

voltar-se para as práticas culturais de produção, circulação e apropriação dos panfletos escritos 

por Eulálio de Miranda Motta consiste em compreender como ele, enquanto sujeito panfletário,  

insurgiu-se diante da página em branco para “fabricar realidades” no seu rincão sertanejo, a 

cidade de Mundo Novo. 

 

3.2 PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E USOS DOS PANFLETOS DE EULÁLIO MOTTA 

 

A literatura panfletária de Eulálio de Miranda Motta tem origem em suas convicções 

político-ideológicas, que ele classificou de “orientação doutrinária”, e remonta ao início da 

década de 1930, quando se tornou integralista. 

                                                             
64 Desde a década de 1930, quando surgiu o embrião das ligas camponesas, organizadas pelo Partido Comunista do 

Brasil, diversos panfletos instrutivos foram distribuídos, com a finalidade de orientar os trabalhadores rurais 

quanto aos seus direitos e, na década de 1950, esse movimento se intensificou, mas dessa vez sob os auspícios da 

Igreja Católica que promoveu cursos de alfabetização para os camponeses e fez circular diversos panfletos 

conclamando os trabalhadores do campo a se organizarem em sindicatos (CARNEIRO, 2010). 
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O primeiro texto que Eulálio Motta apresentou um tom deliberadamente panfletário, 

assumindo o lugar de militante em favor de um ideal político, foi publicado no jornal O 

lidador
65

, da cidade de Jacobina, em 29 de dezembro de 1933:  

 

Eu nunca fui político. Nunca pertenci a esse ou aquele partido [...] e nunca fui 

partidário porque em todo partido eu via os conchavos indecentes, os acordos, 
camaradagens, lutas vergonhosas pelos cargos, os choques de interesses 

pessoais, os fuchicos, as intrigas, as rixas, o despudor, a falta de vergonha e o 

desinteresse completo pelo Brasil. [...] Por isso eu nunca pertenci a esse ou 
aquele partido. Meu caráter reto e puro não se faz para curvar-se e enlamear-

me nas porcarias dos plitiqueiros. Entre o meu caráter e o caráter dos partidos, 

há uma diferença de branco para o preto. Era impossível adaptação. Eu, 
entretanto, moço [...] procurava um caminho para seguir. Foi isso que me 

levou a leitura dos livros sobre comunismo. [...]  

No comunismo encontrei ideal porque no comunismo há ideal. Era a primeira 

vez que eu encontrava um ideal. Natural, portanto, que eu me fizesse escravo 
dele. Agora, porém, que surge este Sol que é o Integralismo, este movimento 

formidável que está impregnando toda a mocidade do Brasil; agora, que o 

Integralismo surge mostrando com inteligência, com cultura [...] o fracasso 
completo da Liberal Democracia e os abusos do ideal comunista, não me era 

possível “ficar onde estava”. Errar é humano. Permanecer no erro, por 

capricho pessoal, é estupidez. E a estupidez é própria dos burros. E eu não sou 
burro. Por isso é que [...] passei para o campo do combate ao comunismo.  

Sou integralista por uma questão de inteligência, de sinceridade. E pelo 

integralismo lutarei até o fim, com desinteresse de minha própria vida! No 

integralismo só há um interesse - O Brasil. O Integralismo há de arrancar o 
Brasil das garras dos politiqueiros inconscientes! O integralismo salvará o 

Brasil, custe o que custar. Se o integralismo não salvar o Brasil, o comunismo 

matará o Brasil [...] (MOTTA, 1933b, grifo nosso).       

 

Foi como militante integralista que Eulálio Motta estabeleceu o seu discurso panfletário 

mantendo-se fiel aos ideais da AIB, mesmo depois do seu fechamento em 1937. Ainda que, em 

alguns momentos, tenha renunciado aos princípios do integralismo em detrimento de seu 

próprio benefício, o discurso panfletário de Eulálio Motta é marcado por um extremo 

conservadorismo de direita.  

Imbuído desses ideais, ele se investiu de uma verdade utópica, redentora e, como todo 

panfletário, partiu para o combate, disposto a lutar por sua ideologia, até as últimas 

consequências. O texto publicado no jornal O lidador em 1933 é um divisor de águas, porque, 

antes disso, a atuação de Eulálio Motta na imprensa restringia-se à publicação de poesias, de 

textos humorísticos, de crônicas do cotidiano e de comentários de leituras, sem assumir uma 

                                                             
65

 O jornal O lidador é o desdobramento do jornal Mundo Novo da cidade homônima que foi fechado em 1933 e 

instalou-se no mesmo ano em Jacobina com o nome de O lidador. O proprietário do jornal era o Sr. Nemésio 

Lima, que teve problemas com a política mundonovense e por isso transferiu seu jornal para Jacobina.  
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posição político-ideológica deliberada, como o fez a partir da publicação do referido texto no 

jornal O lidador. 

Apesar de demonstrar simpatia ao comunismo e ter se declarado ateu, desencadeando 

problemas familiares, na década de 1920, Eulálio Motta não se tornou um militante socialista. 

Ao se converter ao integralismo, ele se lançou como combatente fervoroso em favor da AIB, 

assumindo suas convicções publicamente. O jornal O lidador, em sua edição de 31 de janeiro 

de 1934, publicou um texto assinado pelo seu proprietário, Nemésio Lima, intitulado Phco. 

Eulálio Mota Integralista de convicções:  

 

[...] O nosso talentoso colaborador e grande amigo, Farmaceutico Eulálio 

Mota, realizou, em Mundo Novo, onde ele é geralmente estimado, duas 
empolgantes conferencias sobre o Integralismo [...] a ultima conferencia teve 

lugar a 25 do pretérito e dela destacamos os trechos em que o destemido 

integralista se refere a politicagem local. [palavras de Eulálio Motta 

transcritas] [...] É natural que os homens de uma terra onde não viu a luz 
viverem na escuridão [...] Meus amigos: olhais a politicagem e olhai-vos. 

Vereis que politicagem só produz ódio. [...] Eu vos prego: abri os olhos à luz! 

Vêde! [...] (LIMA, 1934, grifo nosso). 

 

Observa-se que Eulálio Motta apresenta as suas ideias como uma verdade luminosa capaz 

de dissipar a escuridão da ignorância e seu discurso tem um tom profético, típico dos 

panfletários. Entre 1933 e 1936, Eulálio Motta publicou vários textos, no jornal O lidador, 

fazendo apologia ao integralismo, combatendo o comunismo e discorrendo sobre os aspectos 

ideológicos que sustentavam a doutrina de Plínio Salgado, apoiando-se em princípios 

filosóficos e históricos.  

Os integralistas incentivavam a realização de palestras e publicação de prospectos 

instrutivos para fazer propaganda de suas ideias. Assim, entre 1933 e 1936, Eulálio Motta 

publicou panfletos com orientações acerca dos princípios do integralismo e os distribuiu nos 

povoados, distritos, fazendas e sede dos municípios de Jacobina, Mundo Novo e Miguel 

Calmon
66

. 

A partir de 1936, os integralistas foram perseguidos e hostilizados na Bahia. A situação 

se agravou mais ainda quando Getúlio Vargas proibiu o funcionamento da Ação Integralista 

Brasileira em 1937. E, como era de se esperar, as portas da maioria dos jornais se fecharam 

para os ex-integralistas, principalmente para aqueles que ainda sustentavam suas convicções e 

juravam fidelidade ao Sigma. 

                                                             
66 Sabe-se da existência desses textos através da documentação do acervo, mas nenhum deles foi preservado. 
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Durante o Estado Novo, qualquer ideia contrária ao Governo era um ato subversivo. 

Assim, um jornal como O lidador não poderia medir forças com o poder instituído. Qualquer 

deslize seria o fim, poderia resultar no fechamento do jornal e até mesmo na prisão de seus 

responsáveis. Então, Eulálio Motta, o integralista de convicção, como o definiu Neméiso Lima, 

não mais publicaria seus textos nos jornais até o fim do Estado Novo e a reabertura dos partidos 

políticos, em 1945.  

Nem mesmos as poesias de Eulálio Motta eram publicadas, porque seu nome estava 

totalmente atrelado ao integralismo, que vivia uma fase de intensa depreciação, tanto por parte 

do Governo, quanto por parte dos comunistas que associavam o integralismo ao nazismo e ao 

fascismo. Os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial não favoreceram os ex-integralistas, 

aumentando ainda mais a hostilidade contra eles, colocando-os como uma ameaça nacional
67

. 

Até mesmo Nemésio Lima, amigo e conterrâneo de Eulálio Motta, negou-se a publicar seus 

textos, ainda que estes, aparentemente, não tivessem um teor político-partidário. Eulálio Motta 

reagiu à negativa de Nemésio Lima, numa carta: 

 
Amigo Nemésio:  

                              Saudações 

Você, afinal, não quis publicar a cronica que lhe mandei sobre um livro do 
protestante Basilio Catalá {de} Castro, no que, aliaz, está você de acordo com 

o seu já conhecido ódio à Igreja de Deus. Sem nenhum sentimento de rancor, e 

sem nenhuma intenção de represália, mas, simplesmente em sinal de respeito à 
minha Fé, e por coerencia comigo mesmo, peço-lhe que mande suspender a 

remessa de “O Lidador” para mim. No mundo há outras gazetas, meu amigo, e 

não será o silencio da sua que ha de abalar a solidez da universal e {†} Igreja 

fundada pelo próprio Jesus [...] (EA2.3.CV1.03.001, 02.10.1941, f. 13vº). 

 

O discurso conservador de Eulálio Motta acerca da religião revelava, naturalmente, a sua 

ligação com a Ação Católica e aos ex-integralistas. A prudência de Nemésio Lima é 

compreensiva, uma vez que não seria aconselhável para nenhum pequeno jornal do interior, no 

início da década de 1940, publicar textos que revelassem certa intolerância religiosa
68

, ainda 

mais de autoria de um ex-integralista polêmico como Eulálio Motta. 

                                                             
67 Durante a década de 1940, houve várias polêmicas acerca dos integralistas, a mais grave de todas foi associá-los 

a Hitler e ao movimento anti-semita. Werner Nehab (1988) apresenta essa polêmica discussão no âmbito do Rio de 

Janeiro, no livro Anti-semitismo, integralismo, neo-nazismo, 50 anos de combate ao veneno subterráneo. Nos 

textos de Eulálio Motta não foi encontrada nenhuma referencia ao anti-semitismo, embora exista em seu discurso 

uma visão preconceituosa quanto às religiões. Para ele, somente o catolicismo é a verdadeira religião, como se 

pode notar no panfleto O que importa (MOTTA, 1949). 
68 A partir de 1940, Eulálio Motta aproximou-se dos integralistas da ala católica ligada a Tristão de Athayde, que 

na Bahia tinha forte apoio de autoridades eclesiásticas (cardeais, bispos, etc.). 
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Sem acesso aos jornais, ele passou a publicar seus textos em forma de panfletos, numa 

única folha. Ele assumia o custo da impressão e toda a responsabilidade da publicação, já que 

todos os textos eram assinados com o intuito de demonstrar uma atitude política destemida. 

Eulálio Motta tornou-se panfletário por sua própria conta, responsabilizando-se pela 

escrita, impressão e distribuição dos seus panfletos. Desse modo, não haveria censura direta de 

terceiros a seus textos, pois as tipografias ofereciam serviços de impressão a qualquer cidadão 

que pagasse pelo trabalho, sem se responsabilizarem pelo conteúdo dos textos. Em nenhum dos 

panfletos preservados por Eulálio Motta em seu acervo existe qualquer referência à casa 

tipográfica que os imprimiu (logomarca, marca d´agua, etc.). Tudo que se sabe sobre as 

tipografias que imprimiam os panfletos foi através das anotações nos cadernos, cartas e 

documentos do acervo.  

Numa carta dirigida ao Padre D. Francisco Leite, Eulálio Motta, mais uma vez, esboçou o 

seu projeto panfletário e apresentou importantes aspectos da produção, circulação, usos e até 

mesmo arquivamento dos seus panfletos:   

 
Reverendissimo Padre D. Francisco Leite: 

                                      Louvado seja N. S. Jesus Cristo. 

[...]Sobre a publicação da “carta aberta”, permita V. Reverendissima que  

eu {dê minha opinião sobre} opine, afim de lembrar que, para a fina- 
lidade em vista - esclarecer catolicos pouco instruídos, a fim de evi- 

tar que venham a ser vitma dos erros protestantes, são, talvez, de  

mais utilidade, a distribuição dos prospectos que estou reme- 
tendo junto a esta. Aliaz, imprimi {e publiquei} e distribui 500  

exemplares de “A carta aberta”. No momento só me restou  

um, que conservei para o meu arquivo, motivo por que deixo 

de remetel-o. {Se, entretanto, apesar desta minha opinião o sr.  
{achar conveniente a publicação da “Carta aberta”, poderei man- 

dar este exemplar do meu arquivo, uma vez que, entretanto, a  

“carta”, ao ser enviada ao prelo, sofreu modificações {da copia}  
da copia que José Almeida entregou a V. Reverendissima.  

Estou escrevendo uma série de crônicas da{s} natureza destas que  

ora envio, a fim de publicar em volume, oportunamente, para dis- 
tribuição nos ambientes onde possa ser uteis. Julgo este tra- 

balho um dever de caridade e é, também, um compromisso que assumi com o 

meu confessor, no dia da minha conversão, que foi  

a 1º de outubro de 1940 (EA2.3.CV1.03.001, s.d. f. 61rº L 1-2/17-25 e f.61vº 
L 1-10). 

 

Segundo Marc Angenot (1982) a carta aberta é um dos gêneros preferidos do panfletário, 

porque ele converte o público leitor num segundo destinatário e a polêmica se instaura de 

imediato, pois o que seria privado se torna público, violando o direito de privacidade que 

assiste a todos os indivíduos. A “carta aberta” que Eulálio Motta se refere é um panfleto que ele 
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publicou, revelando um debate religioso, entre ele e Eudaldo Lima e que teve conseqüências 

desastrosas para a família Motta
69

.  

A carta dirigida ao Padre D. Francisco Leite é bastante elucidativa, porque expõe as 

intenções de Eulálio Motta ao publicar o polêmico panfleto que, segundo ele, tinha a função de 

orientar os católicos, cumprindo assim uma missão pedagógica, evangelizadora e redentora 

peculiar aos panfletários. Na carta, Eulálio Motta declara que estava escrevendo uma série de 

outros panfletos para publicação posterior, mostrando a intensa produtividade do panfletário 

que não cessava de escrever, como fica evidenciado em seus cadernos e em declarações nos 

impressos.  

Ele ainda menciona a existência de um portador encarregado de entregar o seu panfleto 

ao Padre Francisco Leite. O portador é uma figura importante na história desses panfletos, 

porque, além de se encarregar de entregar o texto já impresso a pessoas em outras cidades, 

como foi o caso citado na carta, ele também tinha a função de levar os originais às tipografias, 

onde os textos eram impressos, e trazê-los de volta a Mundo Novo. Quando o portador esquecia 

ou extraviava os originais, todo o empreendimento era prejudicado.  

Algumas vezes, Eulálio Motta explicou aos leitores os motivos do atraso de algumas 

publicações ou justificou algum assunto importante que não foi coberto pelos seus panfletos, 

por conta de falha entre o envio dos originais e o recebimento dos impressos. Seguem alguns 

exemplos das notas de esclarecimento sobre atrasos nas publicações:     

 

Este comentário foi escrito em 17-10-66, para ser publicado antes da eleição. 
Aconteceu que o portador que o levou para a oficina de impressão esqueceu de 

entregar (MOTTA, 1966).  

ESCLARECIMENTO: As linhas que se seguem são apenas o final de um 

artigo pondo em foco alguns dos numerosos fatos reveladores de um mar de 
lama local. Artigo que faz parte de uma serie. Foi escrito ao findar o primeiro 

mês de administração de Ederval Neri. Vem a público com tão grande atraso 

porque, mais uma vez, a correspondência enviada á oficina não chegou ao 
seu destino (MOTTA, 1967b, grifo nosso). 

 

Os esclarecimentos, destacados acima, podem ser apenas uma estratégia retórica para 

justificar atraso na publicação do panfleto, porque a ação do panfletário deveria ser rápida e 

essa rapidez qualificava o seu discurso. Estratégia retórica ou não, esses dados são relevantes 

para a história dos panfletos.  

Na carta dirigida ao padre D. Francisco Leite, Eulálio Motta menciona as alterações que 

seus textos passavam entre o prelo e a impressão, revelando o modo como se constituía a 

                                                             
69 Esse panfleto não foi preservado, sabe-se de sua existência através dos documentos do acervo. 
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produção dos panfletos − em alguns casos, os erros eram tantos que ele não distribuía o 

impresso (MOTTA, 1972b).  

Ainda nessa mesma missiva, Eulálio Motta refere-se à quantidade de exemplares que 

mandou imprimir da carta aberta: “[...] imprimi {e publiquei} e distribui 500 exemplares de ‘A 

carta aberta’”. A quantidade de exemplares dos panfletos também foi mencionada numa carta 

ao diretor da editora Mensageiro da Fé de Salvador. 

 

Snr. Diretor de “Mensageiro da Fé.” 
                                                        Sudações. 

Sirvo-me [↑desta] para o seguinte: 

O snr. Martin Lutero mantem nesta zona, alguns postos de envenenamentos, 
contra os quais a gente deve estar alerta. [...] Aqui se tem feito muito pouco 

contra a ação perniciosa dos tais pastores. [...] Fizemos ha tempos uma cronica 

perguntando quem pregava o Cristianismo antes de Lutero, etc., e eles não 
gostaram da pergunta. Agora, para tirarem o cavalo da chuva estão 

resmungando que a Igreja Católica também não vem dos tempos apostólicos 

etc. Daí a cronica que estou remetendo junto a [↑esta] para o seguinte: - 

Imprimir um milhar e mandar-me, com a conta, 300 folhetos, podendo 
entregar os 700 restantes a D. Francisco, Mosteiro de São Bento. Sendo 

Possivel, publicar no “Mensageiro”  

(EA2.3.CV1.03.001, 1942, f. 74rº). 

 

No caderno Anotações (f. 30rº) consta que foi solicitado a Bráulio Franco a impressão de 

mil folhetos com seis trovas. Com base nesses dados, pode-se concluir que a tiragem dos 

panfletos era variável, ou seja, não se imprimia sempre a mesma quantidade de exemplares, 

variando entre 500 a 1.000.  

No rascunho de uma carta de 1951, dirigida a Ivo
70

, Eulálio Motta sintetizou a sua 

estratégia panfletária, revelando os motivos da utilização de panfletos em detrimento de outros 

impressos para se comunicar com o povo. Segue trecho da referida carta: 

 

Considero errada a ideia de gazeta doutrinaria. Seria de muito mais proveito: 

publicações mensais de folhetins bem escolhidos, com artigos tipo destes que 
você me mandou, e publicações, de quando, pelo menos bimensalmente, de 

artigos do chefe na imprensa burguesa. Para o povo precisamos de coisas 

práticas, imediatas, como ataques ao regime de partidos e explicação de como 

funciona, na pratica, um regime corporativista. Simultaneamente: ação 
religiosa intensa, com doutrina e pratica. [...] Embora não creia na eficiência 

de gazeta doutrinaria, fique certo de que não lhe faltará o meu apoio material, 

na medida das minhas possibilidades [...] (EA2.8.CV1.08.001, 11.12.1951, f. 
50vº e 51rº, grifo nosso). 

                                                             
70

Em vários documentos, Eulálio Motta refere-se somente ao primeiro nome Ivo, sem mencionar o sobrenome. 

Sabe-se apenas que Ivo foi um militante do PRP e, pelo conteúdo da carta, ocupava cargo importante no Diretório 

Estadual do partido na Bahia. 
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Eulálio Motta chama a atenção para a necessidade de se manter uma regularidade de 

publicações com linguagem objetiva, capaz de “instruir” “o povo” (os verdadeiros 

interlocutores de seus panfletos). Segundo ele, é para o povo que se publicam panfletos, 

evidenciando claramente uma oposição entre imprensa burguesa, no caso as gazetas, e o 

panfleto feito para as massas. Os panfletos geralmente eram distribuídos gratuitamente e por 

esse motivo tinham um alcance muito maior do que as gazetas. Além disso, por conta de suas 

dimensões, o seu custo era menor. 

Os panfletos de Eulálio Motta correspondem a crônicas do cotidiano, relacionadas a 

temas pertinentes ao momento, às inquietações políticas e divulgação de sua poesia. Levando-

se em consideração o conteúdo, as demandas do cotidiano e as circunstâncias pessoais do autor, 

podem-se agrupar os 57 panfletos preservados no acervo de Eulálio Motta em seis categorias 

que se relacionam entre si:  

1) o debate religioso com o propósito de defender o catolicismo como modelo de religião, 

através de um discurso pautado nas orientações teóricas do Integralismo e da Ação Católica. 

Além da necessidade de se criar uma imagem de bom católico para expurgar o antigo estigma 

de ateu;  

2) a polêmica emancipação do município de Piritiba. Nos documentos do acervo, consta 

que Eulálio Motta escreveu mais de sessenta panfletos sobre essa temática, embora tenha sido 

preservado apenas um impresso;  

3) a política partidária e o envolvimento nas eleições municipais e estaduais, a partir de 

uma visão conservadora ligada aos princípios do integralismo e da defesa de interesses 

pessoais. Eulálio Motta utilizou os panfletos como meio de persuasão e instrumento de 

campanha eleitoral; 

4) a defesa da Ditadura Militar de 1964. Eulálio Motta assumiu um discurso totalitário de 

exaltação ao Regime, representando a voz dos Generais em Mundo Novo e região; 

5) Eulálio Motta escreveu diversas crônicas do cotidiano do município de Mundo Novo 

cobrando providências para solucionar questões pontuais da cidade, criticando determinados 

acontecimentos, sem assumir algum partido, ou, simplesmente, narrando algum episódio 

corriqueiro;  

6) a divulgação e autopromoção de suas poesias de temática amorosa.  

Muitas vezes, para abordar um determinado tema, Eulálio Motta tomava como exemplo 

uma situação do cotidiano para depois chegar ao ponto desejado. No caso do panfleto A 

pergunta de Rafael, por exemplo, ele começa descrevendo uma cena do cotidiano da fazenda, 

abordando a situação da população rural do Nordeste brasileiro, para depois chegar ao tema da 
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Ditadura Militar, elogiando a ação dos Generais que, segundo Eulálio Motta, conseguiam 

aposentar os trabalhadores rurais. No panfleto Alto Bonito, ele narra uma visita ao povoado 

onde nasceu, para vê-lo iluminado pelas lâmpadas elétricas, mas aproveita para criticar a falta 

de atenção dos órgãos públicos que não dão a devida manutenção, substituindo as lâmpadas 

queimadas. O que motivou a escrita do panfleto não foi a cobrança de providências, mas 

registrar acontecimentos do cotidiano, rememorando momentos de sua infância. 

Assim, fica evidente que num mesmo panfleto pode ser abordado mais de um assunto. A 

tipologia textual não interfere na temática abordada. Um poema pode ser utilizado para fazer 

determinadas reivindicações ou exaltar uma figura política com o propósito de se fazer 

propaganda política, visando os pleitos eleitorais. A partir dessa constatação, esboçou-se uma 

classificação dos panfletos em seis temáticas, algumas delas relacionadas entre si, mas sempre 

prevalecendo a motivação principal da publicação, a saber: a) religião; b) emancipação de 

Piritiba; c) Ditadura Militar; d) cotidiano; e) política partidária; e f) a poesia.   

 

Quadro 1 - Panfletos por ano de publicação e temática. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo de Eulálio Motta.

ANO TÍTULO 

1949 O que importa  

Natal 

1960 Cegos... 

 

1962 

Dois extremos: um ótimo e outro péssimo  

A resposta do tio  

Chinfrineira: palavras vasias que não convencem 

1964 Vitória do Brasil! 

1966 Viva a esperança! 

Data histórica 

 

1967 

Piadas  

Podridão!!... 

Fatos em foco 

1969 Quinto aniversário 

1970 O estopim 

Sexto Aniversário 

1971 Agora é alegria 

 

1972 

Alegria e gratidão 

A pergunta de Rafael 

Segunda edição 

1973 Nono aniversário 

 

 

1974 

Obrigado por tudo 

No décimo aniversário 

Ontem, hoje, amanhã... 

Perspectiva de 76... 

Basta de podridão 

 

1975 

No décimo primeiro aniversário... 

Aos telespectadores da “Gabriela”: “poeta” com aspas 

O melhor café do mundo 

 

ANO TÍTULO 

 

 

1976 

No ano 12 da revolução 

Liberdade no ano 12 

Ele vem aí! 

Pontos de vista... 

Eleição - Corrupção 

 

1977 

O telefone 

Nossa telé... 

Chegou! 

 

1978 

A maior 

O movimento oportuno 

Alto Bonito... 

1980 A menor... 

1981 No mato sem cachorro... 

Não é Mané Fuloriano... 

 

 

1982 

Farinhas do mesmo saco... 

As Malvinas 

Fim de papo 

“Um grito” 

“Data histórica” 

1983 “Violência, não!” 

1986 Trovas antológicas... 

 

 

1987 

Edy 

Despedida 

Primavera... 

Final 

Natal... 

1988 Ela 

s.d. Encontro com a poesia 

s.d. Opiniões 

 
                                                     LEGENDA 

 

 RELIGIÃO   DITADURA MILITAR   POLÍTICA PARTIDÁRIA 

 EMANCIPAÇÃO DE PIRITIBA   COTIDIANO   A POESIA  
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A principal temática tratada nos panfletos é a política partidária e revela o envolvimento 

de Eulálio Motta em diversos acontecimentos da história do município de Mundo Novo.  Ele 

manteve uma boa relação com as autoridades políticas de Mundo Novo até as eleições de 1962, 

quando o importante líder da política local, ex-prefeito e candidato novamente à prefeitura da 

cidade, Osvaldo Paulino Vitória resolveu apoiar Waldir Pires para Governador do Estado. Foi 

nessa ocasião, que o panfletário partiu para o combate no cenário político do município, 

exercendo grande influência nas eleições municipais. 

No primeiro mandato como prefeito de Mundo Novo, Osvaldo Vitória (1954-1958) 

apoiou Otávio Mangabeira, derrotado por Antônio Balbino, que não favoreceu Mundo Novo 

durante a sua administração, além disso, ele apoiou a emancipação de Piritiba, tornando-se 

inimigo político de Eulálio Motta. No primeiro mandato de Osvaldo Vitória, Eulálio Motta 

esteve ao seu lado, participando efetivamente da administração do município, redigindo 

discursos para o prefeito e o representando no caso da emancipação de Piritiba. Em 1962, 

Waldir Pires era o candidato de Atônio Balbino e pertencia ao Partido Comunista do Brasil, por 

isso, o apoio de Osvaldo Vitória a Waldir Pires incomodou tanto a Eulálio Motta. Num panfleto 

de 25 de julho de 1962, Eulálio Motta adverte aos políticos de Mundo Novo quanto ao apoio a 

Waldir Pires:  

 
[...] Waldir Pires - o homem que vendeu 150  

quilômetros de território dos distritos de Alto- 

Bonito e Séde de Mundo Novo, por votos piri- 
tibanos. Candidato de Balbino [...]  

É de se esperar que o pesseditas Osvaldo 

Vitória e o pessedista Dilton Jacobina saibam  
colocar o sentimento de honra mundonovense,  

de brios de nossa gente, acima de quaisquer  

apôio dedicado, não fazendo esforços em favor  

do inescrupuloso demagogo que invadiu nossos  
distritos vendendo pedaços de  

nosso chão por votos piritibanos (MOTTA, 1962a).  

 

A partir de 1964, a ação panfletária de Eulálio Motta intensificou-se (Cf. Quadro 1), 

tornando-se agressiva, combatendo de forma direta seus inimigos políticos no âmbito 

municipal. Isso se justifica pelo fato dele ter adotado um discurso em favor do Regime Militar. 

As ofensas, os xingamentos, o tom denunciativo e a crítica mordaz eram feitos em nome da 

ordem, do progresso e da manutenção da “Revolução de 1964”. Assim, Eulálio Motta 

desenvolveu uma estratégia retórica que permitia ataques deliberados aos prefeitos de Mundo 

Novo e aos seus desafetos políticos, num momento de intensa censura. Segundo ele, sua missão 

era preservar os princípios filosóficos da “revolução”. No panfleto No décimo aniversário, o 
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autor denunciou a politicagem em Mundo Novo e lamentou não ver efetivados os propósitos do 

Regime na sua cidade natal: 

 

[...] quando vejo os municípios entregues à mesma politicagem sórdida dos 
anos anteriores à Revolução, fico sem graça, fico triste, fico sem esperança de 

que estas misérias municipais acabem sendo focalizadas pela Revolução, para 

o seu extermínio definitivo! (MOTTA, 1974c). 
 

Eulálio Motta publicou panfletos polêmicos envolvendo questões políticas até 1986, a 

partir de então, utilizou os impressos avulsos para divulgar sua poesia, fazer propaganda de 

livros que não chegaram a ser publicados e destacar a sua condição de poeta. No panfleto 

Opiniões, por exemplo, Eulálio Motta apresentou uma lista com a opinião de diversas pessoas a 

respeito da publicação da segunda edição de Canções de meu caminho:   

 

Figura 26 - Panfleto Opiniões. 

 
              Fonte: Acervo de Eulálio Motta.
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Esse panfleto corresponde a uma tentativa clara de exaltar as qualidades literárias e 

construir uma imagem de bom poeta, admirado por muitos “intelectuais”. Nos panfletos com 

poesias, Eulálio Motta inseriu a opinião de algumas pessoas e, com isso, ele propôs a leitura de 

um texto já avalizado por terceiros. A título de exemplo, segue o panfleto Edy, com destaque 

do trecho com a opinião de D. Vaninha: 

 

Figura 27 - Visualização de nota introdutória no Panfleto Edy.  

 
  Fonte: Acervo de Eulálio Motta.  

 

A inserção desse tipo de notas introdutórias aparece em diversos panfletos, constituindo-

se em importantes peritextos que, segundo Genette (2009, p. 12), são elementos paratextuais 

inseridos no próprio texto, no suporte mesmo que o transmite, tais como notas, prefácios etc. 

As notas introdutórias dos panfletos de Eulálio Motta funcionam como prefácios, destacando a 

opinião de alguém ou informando ao leitor a origem do texto e as circunstâncias de sua escrita:    

 
[Exemplo 1] 
Este comentário foi escrito em 17-10-66, para ser publicado antes da eleição. 

Aconteceu que o portador que o levou para a oficina de impressão esqueceu de 
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entregar. EDERVAL NERI era apenas um candidato com ”muita 

probabilidade de ser eleito Prefeito de Mundo Novo” (MOTTA, 1966). 

[Exemplo 2] 
ESCLARECIMENTO: As linhas que se seguem são apenas o final de um 

artigo pondo em foco alguns dos numerosos fatos reveladores de um mar de 

lama local. Artigo que faz parte de uma serie. Foi escrito ao findar o primeiro 

mês de administração de Ederval Neri. Vem a público com tão grande atraso 
porque, mais uma vez, a correspondência enviada á oficina não chegou ao seu 

destino. 28-7-967 (MOTTA, 1967b). 

[Exemplo 3] 
Crônicas engavetadas. Tenho várias. Aqui está uma datada de abril de 1965. 

Como o assunto se tornou oportunissimo resolvi publicá-lo. Vejamo-la: 

(MOTTA, 1972a). 

[Exemplo 4] 
Da Crônica “Fora do Mapa.” Porque a primeira saiu com erros de impressão 

incorrigíveis: omissões de palavras e frases, alterando o sentido do conjunto 

(MOTTA, 1972b).  
 

Essas pequenas notas-prefácios cumprem uma importante função no panfleto e se 

relacionam aos temas abordados. A partir das datas contidas nessas notas introdutórias, foi 

possível mensurar o tempo decorrido entre a escrita dos textos e a sua publicação. No exemplo 

2, consta que o texto do panfleto foi escrito em 20 de maio de 1967 e de acordo com a nota-

prefácio ele somente foi publicado em 28 de julho de 1967.  

Além das notas introdutórias existem, nos panfletos, outros peritextos, são notas de fim 

de página, contendo referências bibliográficas, indicação da fonte de onde o texto foi copiado 

(no caso os cadernos do autor) e ainda os post-scripta que funcionam como posfácios. 

 
NOTA: - As citações foram colhidas no livro “O que é o espiritismo,” de 

Negromonte. Tomo a liberdade de recomendar este livro a todos que se 

interessem pelo assunto (MOTTA, 1949). 

P. S. - É bom esclarecer “a quem interessar possa” que: - voltando à ação de 
“escriba da roça”, não tenho nenhuma intenção de me meter na política local. 

Porque a mim e aos meus não interessam honrrarias de Sucupira (MOTTA, 

1974c). 

 

Os panfletos mantêm uma intrínseca relação com o autor e seus projetos intelectuais, com 

a cultura escrita e as circunstâncias sócio-históricas do lugar e do tempo que esses textos 

circularam. Para compreendê-los, faz-se necessário conhecer o contexto e modo como eles 

foram escritos.       

 

 

 



141 

3.2.1 O laboratório-arquivo do panfletário  

 
A PERGUNTA DE RAFAEL 

Crônica engavetada. Tenho várias. [...] Até aqui, palavras da crônica escrita 

em 1965 e que, como várias outras que boto nos cadernos, vão ficando sem 
publicações. O ceticismo amarelo atuava perguntando, e respondendo: 

“Publicar para que?! Não adianta!” Mas tal ceticismo não tinha mais razão de 

ser [...] (MOTTA, 1972a, grifo nosso).  
 

No fragmento do panfleto A pergunta de Rafael, destacado acima, fica evidente que 

Eulálio Motta mantinha sua pena sempre em atividade, convertendo o seu cotidiano em letra 

escrita. Essa escrita corresponde a uma crônica diária, resultando em textos que ficavam à 

espera de uma oportunidade para publicação (engavetados) ou permaneciam apenas como 

anotações aproveitadas na elaboração de um novo texto.  

A referência aos cadernos, enquanto suporte para escrever-arquivar textos, não é apenas 

um recurso retórico de Eulálio Motta, pois ele realmente escrevia mais do que publicava. Nesse 

sentido, os cadernos são verdadeiros laboratórios, utilzados para criar textos conservando os 

rascunhos e esboços, as anotações do que o escritor lia e ouvia.  

Esses cadernos constituem-se também em preciosos arquivos que o autor acessava 

sempre que precisava. Como ele mesmo diz, escrevia crônicas que ficavam esperando ocasião 

oportuna para publicá-las. Praticamente todos os cadernos do acervo mantêm alguma relação 

com os panfletos, seja através de versões e esboços dos textos, de notas de leituras ou de 

rascunho de cartas que se referem aos temas tratados.  

No panfleto Eleição - Corrupção, Eulálio Motta insere a seguinte nota: “Do Caderno: 

Diário de um João Ninguém” (MOTTA, 1976a). Ao fazer essa referência, ele rompeu a 

tradicional superioridade do texto impresso sobre os rascunhos, esboços e versões manuscritas, 

porque os manuscritos, comumente, são considerados apenas como etapas do processo de 

criação, com vistas à impressão.  

Ao citar o manuscrito, Eulálio Motta elevou-o à condição de texto-fonte de onde copiou o 

impresso, ou seja, o autor considerou a impressão e o manuscrito como diferentes formas de 

“existência” do texto. Para ele, o texto existe em dois suportes distintos, um privado, no 

caderno (que é seu arquivo) e outro público, no panfleto impresso. Desse modo, opera-se com 

dois níveis de significados do texto, já “[...] que não há compreensão de um escrito, qualquer 

que seja, que não dependa das formas através das quais ele chega ao leitor” (CHARTIER, 

2002a, p. 131).  

Ler um manuscrito num caderno não é o mesmo que ler o texto impresso num panfleto, 

cada suporte dá ao texto uma carga de significados peculiares. É por isso que numa abordagem 
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das práticas culturais do escrito, é preciso considerar todas as formas do texto, desde os 

impressos “[...] até a mais ordinária, a mais cotidiana das produções escritas, as notas feitas em 

um caderno, as cartas enviadas, o escrito para si mesmo, etc. (CHARTIER, 2001, p. 85).  

Além disso, a nota no panfleto Eleição - Corrupção integra o texto, constituindo-se num 

peritexto (GENETTE, 2009), permitindo saber que corresponde a uma cópia extraída do 

caderno Diário de um João Ninguém. Essa informação complementa a conclusão do panfleto: 

“E agora? Esperar mais o que? Apelar para quem, para o que? Não sei. Desgraçadamente, não 

sei!” (MOTTA, 1976a). Um João Ninguém é aquele que nada pode fazer, não tem 

representatividade na sociedade, não ocupa cargos, não é um político e, por isso mesmo, não 

pode responder à pergunta “e agora?”  

O Caderno diário de um João Ninguém também foi citado no panfleto No ano 12 da 

revolução: “Achava que o décimo segundo ano da Revolução passaria sem registro em meu 

caderno de crônicas, neste ‘Diário de um João Ninguém’ (MOTTA, 1976b).” No acervo do 

escritor, somente foi conservado o Caderno diário de um João Ninguém II e, por isso, não se 

teve acesso aos textos manuscritos mencionados nos dois panfletos, mas há diversos casos em 

que o manuscrito do panfleto foi preservado.  

Nos cadernos, são citados panfletos que não foram guardados no acervo, como se pode 

notar nos exemplos que seguem: “Escrevi, então, ‘O gato comeu’; ‘Bofetada’; ‘Evidência’; 

etc.” (EA2.9.CV1.09.001, f. 45rº) e “Os 5 fs. remetidos: ‘Reinado de Amargura’; ‘Até segunda 

ordem...’; ‘A história se repete’; ‘Não sem convite’; ‘Conversa para os deputados’” 

(EA2.9.CV1.09.001, f. 92vº).  

Há também diversos textos que não se sabe se foram “engavetados” à espera de uma 

oportunidade de publicação que não ocorreu ou se foram realmente publicados. No Caderno 

diário de um João Ninguém II, constam dois textos que integram o projeto de Eulálio Motta de 

publicar um panfleto no aniversário do Golpe Militar de 1964: 13º Aniversário (sem data, nas f. 

10rº e vº) e 14º Aniversário (de 31/03/1978, nas f. 63vº a 65rº).  

Eulálio Motta também manteve um profícuo diálogo entre os seus panfletos, através de 

citações e referência, criando um diálogo enentre seus textos:  

 

E, por coincidência notável, já destacada por mim em folhetim anterior, [...] 

(MOTTA, 1960, grifo nosso). 

Registrei, em crônica anterior, no dia 27 de Setembro [...] (MOTTA, 1974c).  

Comentei a exposição de pecuária XXV, sob o título de “A Maior” (MOTTA, 

1980, grifo nosso). 
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Um adversário amigo, merecedor de minha consideração, me expressou seu 

inconformismo com o folheto “Farinhas do mesmo saco”, considerando-o 

“muito pesado” [...] (MOTTA, 1982c, grifo nosso).  

Em 15 de novembro de 1966: escrevi e publiquei um folheto que tinha esse 

título: “Data histórica”. Comemorava o fim de uma fase e o começo de outra 

na história de meu município (MOTTA, 1982b, grifo nosso). 

 

As referências aos panfletos são bastante esclarecedoras porque explicitam as dimessões 

da ação panfletária de Eulálio Motta permitindo saber da existência de textos publicados e que 

não foram preservados do acervo.  

No folhetim “Um desastre”, citei expressões de um popular indignado com 
“fatos em foco” (MOTTA, 1962b, grifo nosso). 

Palavras escritas - em crônica publicada sob o título de “Esperança 

apagada,” em 7-4-67 [...] (MOTTA, 1971, grifo nosso). 

De um folheto intitulado “Mundo Novo”, que publiquei em 17 de julho de 

1957, transcrevo o seguinte: [...] (MOTTA, 1975b, grifo nosso). 

Em 1962, comentando corrupção eleitoral, em artigo que publiquei sob o 
título de “Assalto ao poder”, dizia: Só há um geito: - esperar... [...] (MOTTA, 

1976a, grifo nosso). 

 

No rascunho de uma carta endereçada a Corifeu de Azevedo Marques
71

 Eulálio Motta 

menciona a quantidade de panfletos que publicou sobre a emancipação de Piritiba. Abaixo, 

destaca-se um fragmento da referida carta: 

 

Com esta quero apenas remeter alguns folhetins {5} dos 60 que publiquei 
nesta luta desigual de um pobre boticário e pequeno pecuarista contra tubarões 

do dinheiro e da política. Terei muito prazer em remeter outros, 

oportunamente [...] (EA2.9.CV1.09.001, 12.03.1961, f.93rº)
72

. 

 

Não se sabe a totalidade dos panfletos publicados por Eulálio Motta, em seu acervo foram 

encontrados apenas 57.  Nos cadernos há muitos apontamentos e comentários de leituras, feitos 

para serem citados nos panfletos. Segundo Roger Chartier (2001) essa prática de leitura, com a 

finalidade de ser transformada em escrita, integra a revolução da leitura processada no século 

XVIII e consiste numa propagação de ideias contidas em obras que não são acessíveis a toda a 

população.  

Essas leituras de segunda mão desempenham importante papel na difusão de 

pensamentos através de publicações de grande alcance popular como os jornais e os panfletos. 

                                                             
71Corifeu de Azevedo Marques (1907-1965) foi um importante jornalista e militante comunista. Trabalhou na 

Rádio Tupi e na Rádio Difusora. No final de sua vida, ganhou respeito em todo Brasil por seu envolvimento com o 

movimento municipalista.  
72 Dos 60 panfletos mencionados apenas um foi preservado no acervo. 
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O conteúdo de um livro inserido num panfleto difunde de forma mais rápida a ideia e 

Eulálio Motta reconhecia a eficiência desse tipo de impresso para atingir as massas. Ele 

traduziu em seus panfletos não apenas o que lia, mas o que ouvia no rádio, na televisão ou em 

conversas com pessoas diversas. Era comum também anotar o que lhe chamava a atenção, para 

depois aproveitar na composição dos textos.  

Ao traduzir em letra impressa essas ideias colhidas, Eulálio Motta difundiu informação e 

interferiu no modo de vida das pessoas na cidade de Mundo Novo. Em diversas ocasiões, suas 

denúncias teveram grande impácto na opinião púbica.  

No Caderno Monitor, Eulálio Motta recolheu trechos da leitura de um livro para citar na 

coletânea de panfletos que ele pretendia publicar com o título de Bofetada. 

 

Figuras 28 - Apontamentos para citar no livro Bofetada. 

 
              Fonte: Caderno Monitor, f. 50vº. 

 

A partir de 1950, o rádio tornou-se um meio de comunicação bastante difundido no sertão 

baiano e aliado à chegada da televisão às pequenas cidades do interior da Bahia, na década de 

1970, deram novo dinamismo ao fluxo de notícias. Os impressos (jornais e revistas) dependiam 

do serviço dos correios e demoravam a chegar às pequenas cidades e fazendas. Entretanto, 

conectados aos rádios e à televisão os sertanejos mantinham-se atualizados. Numa carta a um 

poeta não identificado, Eulálio Motta declarou que ouvia o mundo através do rádio:  

 

Caro poeta:  Pax! 
Há mais de dois meses sem rádio, somente ontem voltei a ouvi-lo. Vivo na 

roça e tinha um receptor de acumulador alimentado por um pequeno motor a 
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gasolina. Como está enguiçado, fiquei sem ouvir o mundo 

(EA2.9.CV1.09.001, 25.08.1960, f. 24vº, L 1-7). 

 

Eulálio Motta utilizava as notícias transmitidas pelos rádios e pela televisão na escrita de 

seus panfletos, como se pode observar no panfleto No ano 12 da revolução: “E eis que, na noite 

de 29-03-976, a televisão me trouxe a notícia-bomba: cassação de mandatos e de direitos 

políticos por dez anos dos deputados que cometeram aquêle atrevimento (MOTTA, 1976b)”.  

Nesses cadernos, Eulálio Motta também anotava fragmentos de artigos de jornais para 

citá-los em seus textos. Na Figura 29, há o exemplo de anotação a partir de um artigo do jornal 

Diário de Notícias e inserido como citação num manuscrito intitulado Esperar...
73

, 

exemplificado na Figura 30. 

 

Figura 29 - Anotação de leitura. 

     
                Fonte: Caderno Nº 3, f. 32vº. 

 

Figura 30 - Texto com inserção de citação.  

 
              Fonte: Caderno Nº 3, f.30vº. 

                                                             
73Trata-se de um texto com a mesma estrutura e temática dos que Eulálio Motta publicou como panfleto, mas não 

se sabe se foi impresso. 
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O pasquineiro da roça também se revelou exímio estudioso das teorias políticas, da 

literatura de Plínio Salgado e dos textos recomendados pelo partido, como era de se esperar de 

um integralista engajado. Além disso, ele se dedicou à leitura da bibliografia recomendada pelo 

movimento da Ação Católica. Essas leituras são citadas e comentadas nos panfletos, como se 

pode notar nos fragmentos destacados abaixo:  

 
Citava Maritain quando escrevia, magistralmente: “... a comlacência com a 

mediocridade e a hegemonia dos partidos que tambem não são essenciais à 

democracia mas que representam a tentação permanente de toda democracia 
sem vigor espiritual; esses erros preparam o totalitarismo. Lertando-se deles, 

voltará uma nova democracia aos prinsípios autênticos da filosofia 

democrática” (MOTTA, 1973).  

Vitor Kravchenko tinha onze anos de idade quando aconteceu a vitória do 
comunismo na Rússia. Filho de operário combativo contra as trincheiras do 

Czarismo, inteligente e idealista, tornou-se elemento de destaque da juventude 

comunista. [...] êsse grande da União Soviética resolveu fugir do “paraíso 
vermelho,” publicando o seu famoso livro, expressivamente intitulado 

“Escolhi a Liberdade”. Neste livro o autor descreve a tragédia de 200 milhões 

de homens super-armados que impossibilitam qualquer tentativa de reação 
(MOTTA, 1964). 

 

Os motivos e temas dos panfletos muitas vezes brotaram das experiências cotidianas, de 

conversas com um amigo e até mesmo a partir de um pedido, como nos exemplos que seguem:  

 

Leitores dedicados de meus folhetos de “escriba da roça” me pedem para 
escrever comentando o que aconteceu aqui hoje. Era minha intenção não 

comentar mais nada das misérias da política local. Não pretendo, pois, 

comentar (MOTTA, 1974d).  

“Num bate-papo ao lado do Banco do Brasil, o assunto foi este: - um do grupo 

contava que assistiu, com outras pessoas, idôneas, na Prefeitura, o seguinte 
diálogo do Prefeito Ederval Neri com o contador:” (MOTTA, 1967b). 

 

A estratégia de Eulálio Motta era atenuar o seu discurso panfletário e ele o fazia 

justificando a necessidade de publicar um texto, para corrigir um erro, uma injustiça ou 

satisfazer um pedido. Mas logo ficavam evidentes as características do panfletário: criticar, 

doutrinar, ovacionar alguém ou fazer proparanda de seus textos.  

Para atingir seus objetivos Eulálio Motta utilizou várias estratégias discursivas, uma delas 

foi fazer com que o seu texto parecesse casual, como uma simples observação, uma crônica, 

uma história colhida nas páginas de seus cadernos ou uma lembrança que lhe ocorria: “Lembro-

me de um velinho muito pobre que, há muitos anos, me contou, num banco do jardim desta 

praça, como repeliu uma proposta de compra de votos” (MOTTA, 1982f).  
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3.2.2 As práticas de impressão dos panfletos: mimeógrafos e prensas de tipos móveis 

 

Na época em que Eulálio Motta começou a publicar seus panfletos, não havia tipografia 

em Mundo Novo, sendo necessário utilizar os serviços oferecidos pelas oficinas gráficas de 

Morro do Chapéu, Feira de Santana, Jacobina, Rui Barbosa e Salvador, mas a tipografia do 

jornal O Serrinhense de Bráulio Franco, em Serrinha, sempre foi sua preferida. Numa carta ao 

proprietário do jornal Folha do Norte de Feira de Santana, o jornalista Zadir Marques Porto, 

Eulálio Motta declara essa preferência:       

 

[...]  

Ha muito que desisti de publi- 
cações desiludido de impressores e  

revisores que erram demais. Imagine 

que em S. Paulo, numa coletânea inti- 

tulada “poesias consagradas”, foi 
incluído um soneto meu - “Ani- 

versário”, faltando um verso to- 

do do primeiro quarteto  
[...] 

Até minhas publicações em  

folhetos me deram muitas dores de  
cabeça. Felizmente descobri “O Serri- 

nhense” onde o admirável Braulio 

Franco faz a coisa de modo a 

“ninguem botar defeito”... Junto  
a esta alguns exemplares [↑de folhetos] saido das  

oficinas de “O Serrinhense” que  

{é uma} comprova {d}o que afirmo  
(EA2.5.CV1.05.001, f.4rº e vº, 04.01.1977). 

 

Nessa carta, fica claro que os tipógrafos cometiam muitos erros nos textos de Eulálio 

Motta. Devido a esses erros, ele precisou reeditar um de seus textos, como fica evidente numa 

nota introdutória no panfleto Segunda edição: “Da crônica ‘Fora do Mapa’. Porque a primeira 

saiu com erros de impressão incorrigíveis: omissões de palavras e frases alterando o sentido do 

conjunto” (MOTTA, 1972b).  

Em muitos casos, Eulálio Motta fez emendas nos textos utilizando caneta, antes da sua 

distribuição. No panfleto A maior..., observa-se que as correções não foram feitas de modo 

uniforme em todos os exemplares, apresentando quatro níveis de emendas. Há 104 exemplares 

desse panfleto e as emendas foram identificadas na seguinte proporção:   
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Figura 31 - Níveis 1 e 2 de emendas no panfleto A Menor... 

 
              Fonte: Panfleto A Menor... 

 

Figura 32 - Níveis 3 e 4 de emendas no panfleto A Menor... 

 
             Fonte: Panfleto A Menor... 
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Isso indica que o panfleto provavelmente circulou com diferentes níveis de emendas 

autorais, ou seja, há distintas versões do mesmo texto.  

Os erros mais comuns corrigidos por Eulálio Motta foram: a) acréscimos indevidos de 

palavras e sinais de pontuação; b) omissões de palavras e de pontuação; c) leituras equivocadas, 

quando o tipógrafo confundia palavras parecidas como pais por pois na oração “Dilton e Jorge 

são pais de família mundonovenses” por “Dilton e Jorge são pois de família mundonovenses”, 

por exemplo; d) interpolações “alfasto” no lugar de “asfalto”, por exemplo.   

 

Figura 33 - Exemplos de emendas autógrafas em alguns panfletos. 

 
                           Fonte: Panfletos de Eulálio Motta. 
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Além dos erros cometidos pelos tipógrafos, há casos em que, depois do texto impresso, 

Eulálio Motta se deu conta de que cometeu algum equívoco. Quando isso acontecia, ele 

também corrigia os exemplares antes da sua distribuição. Segue baixo, exemplo de correção 

feita em Não é Mané Fuloriano: 

 

Figura 34 - Correção no panfleto Não é Mané Fuloriano.  

 
     Fonte: Panfleto Não é Mané Fuloriano

74
. 

 

Observa-se que o escritor percebeu que cometeu um equívoco ao afirmar que não havia 

piscina em Mundo Novo e por isso fez a correção riscando a informação, antes de distribuir o 

panfleto, embora essa correção não tenha acontecido em todos os exemplares preservados.  

Eulálio Motta era exigente quanto à correta impressão dos panfletos, não admitindo erros 

que comprometessem o sentido do texto e também primava pelo bom uso da língua portuguesa. 

Em Piadas, ele criticou severamente os erros de português contidos num panfleto publicado por 

Osvaldo Vitória, aproveitando-se da situação para criticar o seu oponente político:  

 

[...] alguem me mostra um folheto num português a grosso modo, português 
de carroceiro, escrito não sei por quem e assinado por nosso “amigo” prefeito, 

Osvaldo Paulino Vitória, “o invencível.” Li-o, apesar da velha e sábia 

advertência de Vitor Hugo de que não se lê imbecilidade impunemente. [...] 

Vejamos isso no português aleijado do folheto: [...] 
“Mais um ano passou e o Snr. Governador do Estado nada propicionou em 

beneficio de Mundo Novo.” (o gripo é meu: confesso que não conheço o 

verbo propicionar.) (MOTTA, 1967c). 

 

Os panfletos de Eulálio Motta eram escritos para atenderem a questões pontuais de um 

momento específico e, por conta disso, o tempo que levava entre o envio do original para ser 

impresso em outras cidades, dependendo de um portador ou do serviço dos correios, muitas 

vezes prejudicava os planos do panfletário. Algumas vezes, ele registrou esses atrasos, como se 

observa em notas nos panfletos Viva a esperança! e Fatos em foco: 

                                                             
74 Eulálio Motta percebeu que havia cometido um erro ao afirmar que não havia piscina em Mundo Novo e, por 

isso, riscou {nem piscina}. 
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 Este comentário foi escrito em 17-10-66, para ser publicado antes da eleição. 

Aconteceu que o portador que o levou para a oficina de impressão esqueceu de 
entregar. EDERVAL NERI era apenas um candidato com “muita 

probabilidade de ser Prefeito de Mundo Novo” (MOTTA, 1966). 

ESCLARECIMENTO: As linhas que se seguem são apenas o final de um 
artigo pondo em foco alguns dos numerosos fatos reveladores de um mar de 

lama local. Artigo que faz parte de uma série. Foi escrito ao final do primeiro 

mês de administração de Ederval Neri. Vem a público com tão grande atraso 
porque, mais uma vez, a correspondência enviada à oficina não chegou ao seu 

destino (MOTTA, 1967a). 

 

Segundo anotações no caderno Diário de um João Ninguém II, o tempo estimado entre o 

envio do original às tipografias e o retorno dos impressos a Mundo Novo era em média de 8 

dias, podendo durar até 15 dias. Além da morosidade entre o envio do original e o retorno do 

texto impresso, era comum o portador esquecer-se de entregar o original na tipografia ou 

extraviá-lo. Por isso, quando os panfletos precisavam ir para a rua rapidamente, Eulálio Motta 

lançava mão de mimeógrafos para imprimi-los. Esse processo de impressão era o mais rápido 

que se dispunha, já que não precisava levar os originais a outra cidade e aguardar o seu retorno.  

No acervo do escritor, foram preservados três panfletos mimeografados: Basta de 

podridão¸ Um grito e Violência, não!. O primeiro corresponde a uma reação rápida contra a 

ação de adversários políticos de Eulálio Motta que reimprimiram panfletos publicados por ele, 

na década de 1960, nos quais difamava Osvaldo Vitória que, na ocasião, era seu inimigo 

político. Em 1974 Osvaldo Vitória lançou-se candidato a prefeito e, desta vez, teve o apoio de 

Eulálio Motta
75

. Assim, não haveria tempo hábil para enviar o texto à oficina tipográfica e 

esperar o seu retorno, era preciso agir rapidamente, rebatendo as críticas.  

Um grito foi publicado em 1º de outubro de 1982, quinze dias antes das eleições 

municipais e, por isso, deveria ser publicado com urgência. Não poderia esperar o tempo de 

enviar o original às tipografias e o seu retorno, se assim o fizesse, corria-se o risco de acontecer 

as eleições antes da publicação do panfleto. Mais uma vez, Eulálio Motta necessitou recorrer à 

impressão mimeografada.   

O mesmo aconteceu com o panfleto Violência, não!, nesse caso, ele precisou dar 

explicações quanto à ocupação do prédio da prefeitura pelo recém empossado prefeito, 

                                                             
75 Na década de 1960, Osvaldo Vitório foi alvo dos panfletos de Eulálio Motta (vejam-se, por exemplo, os 

panfletos Viva a esperança, Data Histórica, Fatos em Foco e Podridão). Nas eleições de 1975, Osvaldo Vitória 

voltou a concorrer ao cargo de prefeito de Mundo Novo, dessa vez com o apoio de Eulálio Motta (a candidatura 

foi lançada em 1974, para eleições em 1975 e posse ocorreu em janeiro de 1976). O outro candidato era Ederval 

Neri que no passado teve o apoio de Eulálio Motta, mas agora se tornou seu inimigo político e pessoal. Desse 

modo, o panfletário partiu para o combate a Ederval Neri em defesa de Osvaldo Vitório. Com o objetivo de 

desqualificar o discurso de Eulálio Motta e o próprio Osvaldo Vitório, a oposição publicou cópias de panfletos nos 

quais Eulálio Motta atacou Osvaldo Vitório na década de 1960.    
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Raimundo Costa, que tinha o seu apoio político. O caso envolveu a polícia e teve processo 

judicial. A oposição imprimiu alguns panfletos difamatórios, acusando o prefeito eleito de ter 

usado da força para invadir o prédio da prefeitura. Por conta disso, Eulálio Motta agiu 

rapidamente em defesa de Raimundo Costa. A morosidade da impressão tipográfica, no 

contexto de Mundo Novo, frustraria seus objetivos, restava apenas lançar mão do mimeógrafo.  

A matriz para impressão no mimeógrafo pode ser preparada utilizando máquina de 

escreve, caneta esferográfica comum ou lápis
76

. Eulálio Motta fazia as matrizes à máquina de 

escrever, uma Remington 15 portátil. No panfleto “Um grito”, ele grafou a sua assinatura no 

estêncil. 

 

Figura 35 - Assinatura de Eulálio Motta no panfleto “Um grito”. 

 
 Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

Em “Violência, não!”, o escritor não grafou a sua assinatura na matriz estêncil, 

preferindo assinar diretamente todas as cópias do texto impresso, como se pode observar na 

figura abaixo: 

 

Figura 36 - Assinatura autógrafa no panfleto “Violência, não!”. 

 
 Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

A impressão dos panfletos em mimeógrafos favorece a participação do escritor em todo o 

processo de construção do texto, desde a sua criação enquanto unidade textual, atuando como 

autor intelectual, a preparação da matriz, agindo como editor que define o layout do impresso, e 

a reprodução em si, através da impressão, manejando o cilindro do mimeógrafo.  

Essa técnica de reprodução é bastante simples e, no caso de utilizar máquina de escrever 

para compor a matriz, dispõe-se de poucos recursos tipográficos, não se pode utilizar variados 

                                                             
76Essas são as formais mais comuns para preparar a matriz, mas se pode utilizar qualquer objeto pontiagudo para 

prepará-la.  
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tamanhos e tipos de fontes, porque as letras têm largura, espessura e tamanho já definidos. 

Nesse caso, os títulos e demais palavras do texto são destacados através de sublinhados, caixa 

alta e/ou espaçamento maior entre letras, como nos exemplos destacados no quadro abaixo: 

 

Figura 37 - Exemplos de destaques de palavras nos panfletos mimeografados.  
A) Caixa alta e sublinhado 

 
B) Caixa alta e espaçamento maior entre letras 

 
C) Caixa alta 

 
D) Sublinhado 

 
                           Fonte: Panfletos de Eulálio Motta. 

 

A impressão em mimeógrafo é limitada quanto à quantidade de cópias que se extrai de 

uma matriz, cada estêncil imprime em média 100 cópias com qualidade, sendo necessário 

compor outra matriz para fazer mais reproduções, o que implica numa nova edição do texto.  

Esse tipo de impressão é vulnerável à luminosidade e, por isso, não dura muito tempo. A 

fixação da tinta do estêncil dá-se a partir da pressão de um cilindro sobre o papel umedecido 

em álcool para facilitar a aderência, mas nem sempre a tinta fixa-se de modo uniforme, como se 

pode observar na figura abaixo.  

 

Figura 38 - Exemplo de impressão em mimeógrafo. 

 
                    Fonte: Fragmento do panfleto “Violência, não!”. 

 

Pouco lembrados na história da cultura dos impressos, os textos reproduzidos através dos 

mimeógrafos foram e continuam sendo responsáveis pela formação de leitores e pela difusão de 

diversos tipos de textos. Eles ainda são utilizados por associações, igrejas, sindicatos e escolas, 

porque se constituem num meio barato e rápido de imprimir textos e difundir ideias. Em 
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Mundo Novo, além dos panfletos de Eulálio Motta, na década de 1960, circulou um periódico 

mimeografado, o Olho vivo.   

A impressão dos panfletos em mimeógrafos foi uma alternativa para publicar alguns 

textos de modo mais rápido, mas isso não se constituiu numa regra, Eulálio Motta preferia 

imprimi-los em oficinas tipográficas. As tipografias do interior da Bahia gravitavam em torno 

de uma gazeta semanal e realizavam diversos serviços gráficos, imprimindo talões de notas, 

panfletos, calendários, cartões, folhetos, livros e revistas. Além disso, elas funcionavam como 

papelaria e livraria, vendendo envelopes, tintas, canetas, cadernos, papéis para cartas, livros, 

artigos para escritórios e até máquinas de escrever.  

Na Figura 39, destaca-se uma propaganda da oficina do jornal O Lidador demonstrando a 

pluralidade de atividades desenvolvidas pelas tipografias, no exemplo destacado, os serviços 

oferecidos aparecem separados em duas seções: de papelaria e de tipografia.  

 

Figura 39 - Propaganda dos serviços oferecidos pela oficina de O Lidador. 

 
   Fonte: O Lidador, 1936. 

 

Os proprietários dos semanários, nas pequenas cidades do interior, tinham muitas 

dificuldades econômicas para manterem suas gazetas, por isso precisavam diversificar o 

comércio. No jornal Mundo Novo, há vários textos com apelos do proprietário para que os 

assinantes pagassem suas anuidades. A seguir, apresenta-se um desses textos que, além da 
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súplica do diretor do jornal para o pagamento, revela também o modo como funcionavam esses 

pequenos hebdomadários e o cotidiano das pequenas tipografias: 

 

LEIAM ESTE APPELLO 
Mais uma vez, attendendo as difficuldades por que vimos atravessando pela 

manutenção desse jornalzinho, solicitamos de todos os assignantes em atraso, 

a gentileza de pagarem a assignatura de 1931. [...] Devem os nossos dignos 
leitores levar em consideração que tudo nos custa dinheiro - o papel, a mão de 

obra, impostos, correio, tudo é pago; e sò podemos manter a gazeta com o 

auxilio dos seus assignantes (LIMA, 1931c).  

 

Antes de tudo, uma tipografia estabelecia-se como um comércio e se não visasse grandes 

lucros, no mínimo, precisava de recursos para se manter, como diz Nemésio Lima (1931c), 

tudo era pago, desde o papel e a tinta até os serviços do tipógrafo, responsável pelo trabalho de 

composição das chapas e manipulação dos tipos em função do aspecto gráfico dos impressos. 

Apesar das dificuldades econômicas, essas tipografias tiveram uma singular relevância no que 

diz respeito à circulação da palavra impressa nos rincões sertanejos, constituindo-se num 

capítulo da história da cultura escrita no sertão baiano.  

No âmbito literário, as tipografias contribuíram significativamente para a existência de 

uma “literatura sertaneja”, como se pode notar num texto de Nemésio Lima, publicado no 

jornal O Lidador de 15 de setembro de 1933, onde ele comenta a publicação de livros em sua 

oficina. O texto tem o sugestivo título de Archivo Sertanejo, seguem alguns fragmentos:  

 

No sertão baiano, em que pesa a deficiencia do ensino, ainda se contam 

verdadeiros e devotados amigos das lettras, que se arrojam até a ardua tarefa 

da publicidade. Isso nos fala, muito de gosto, do amor aos livros e da  
abnegação desses esforçados patricios, enfrentando a aphatia de mais de 90% 

dos seus conterraneos para tornarem conhecido o seu valor literario. 

Agora mesmo acabam de sahir das nossas oficinas os seguintes livrinhos, que, 
têm conseguido a mais ligeira aceitação por parte do publico ledor.  

“APOLOGIA DOS MEZES” E “A VERDADE NA HISTORIA” Da autoria 

do nosso amigo e talentoso poeta sertanejo Sr. Eurycles Barreto [...] autor do 
“Flores incultas” que tantos aplausos conseguiu em nosso meio [...]. “DEUS, 

A LEI DIVINA E O ESPIRITO HUMANO” Mais  outro aprazivel trabalho do 

nosso distincto e inteligente patrício Cel. Adolpho Alves Barreto, um nome já 

bastante conhecido e conceituado. A obra com que o Sr. Adolpho Barreto vem 
enriquecer o archivo sertanejo, acaba de sahir das nossas officinas devendo ser 

nestes dias, lançada a apreciação pública. O sr. Adolpho Barreto já  editou 

varios outros livros bem como: “Elementos Grammaticaes”, “Elementos de 
Historia do Brasil”, “Elementos de Geographia”, varios contos para meus 

filhos, etc. [...] “PRELUDIOS” É como se intitula o primeiro livro de versos 

do festejado poeta sertanejo Snr. Liberato J. M. Barreto, funcionario publico 
nesta cidade. O autographo já está em nosso poder, devendo, dentro em breve, 

aparecer o livrinho ao publico jacobinense (LIMA, 1933). 
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As atividades dessas tipografias iam muito além da imprensa noticiosa. A literatura 

sertaneja era fomentada por esses órgãos que possibilitavam a publicação de obras de escritores 

locais. O proprietário da tipografia desempenhava as funções de editor, impressor, divulgador e 

livreiro. No sertão baiano, durante o século XX, o número de pessoas alfabetizadas era 

pequeno, mas o acesso à cultura escrita estendia-se também aos analfabetos, através da audição 

da leitura de impressos, como fica evidente numa propaganda no jornal O Lidador de 24 de 

dezembro de 1939.    

 

Não seja inimigo das letras 
Não se limite a ouvir o que os outros lêem, nem a repetir o que ouve dizer, 

como se lhe faltasse inteligencia para ler e opinar. Se em sua casa não existem 

livros, radio, jornais ou revistas, tudo lhe falta. Dinheiro proporcionar-lhe-á 

conforto material: - leitura luzes ao seu espirito. [...]  
É analfabeto?  

Mas certamente terá esposa, filhos ou pessoas amigas capaz de ler alguma 

cousa para você ouvir. [...] [a leitura] poderá contribuir para a sua liberdade 
espiritual, despertando-lhe o interesse pelas letras (O LIDADOR, 1939). 

 

Isso demonstra a ampla dimensão social das tipografias no interior da Bahia e o papel que 

elas desempenharam para o desenvolvimento e a manutenção de práticas culturais de leitura. 

Além da publicação de livros, essas tipografias divulgavam a literatura sertaneja através dos 

periódicos e da impressão de panfletos encomendados pelos autores. Eulálio Motta, por 

exemplo, divulgou sua poesia através da distribuição gratuita de panfletos, com quadras que se 

tornaram populares, memorizadas pelas pessoas e recitadas até hoje em Mundo Novo. Nesse 

caso, os impressos oriundos dessas tipografias estabeleceram uma relação com a comunidade 

de modo que integrou também os analfabetos à cultura escrita.  

O jornal Mundo Novo de 04 de dezembro de 1931 estampou uma nota paga com o 

seguinte título “Para o analphabeto Aprigio Dultra mandar alguem ler” (MUNDO NOVO, 

1931a). Nesse texto, o Coronel Cicero Bastos de Oliveira (OLIVEIRA, 1931) utilizou-se da 

palavra escrita para se defender da acusação de ladrão de gado feita por Aprigio Dultra, um 

negro que se tornou proprietário de terras numa época em que ser fazendeiro era um privilégio 

dos brancos e, por isso, incomodava os coronéis da região. Esse texto é deveras importante 

porque confirma que a escrita impressa era extensiva aos analfabetos, ou seja, ouvir a leitura de 

impressos era uma prática comum no sertão baiano.        

Os proprietários das tipografias sertanejas estavam atentos às inovações da arte 

tipográfica e tentavam atrair a clientela adquirindo o que tinha de mais novo no mercado 

gráfico, comprando maquinários modernos e contratando tipógrafos habilitados no ofício. A 

modernização da arte tipográfica dessas oficinas evidencia-se através do aspecto gráfico das 
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gazetas. Isso pode ser observado na tipografia de Nemésio Lima, que sempre buscava melhorar 

o layout dos jornais que imprimia, utilizando variados tipos e tamanhos de fontes, inserindo 

imagens
77

, elaborando páginas mais dinâmicas e criativas. A título de exemplo destacam-se as 

primeiras páginas do jornal Mundo Novo.  

 

Figura 40 - Primeira página do Mundo Novo de 1931 e 1933.  

 
    Fonte: Mundo Novo 1931b e 1933. 

 

Em apenas dois anos, são visíveis as mudanças no design desse jornal. A inserção de 

fotografias, a estrutura das colunas e o tipo de fonte utilizada no título (mais moderno), 

correspondem a mudanças significativas e isso pode ser extensivo a quase todos os jornais do 

interior da Bahia. As técnicas de reprodução de imagens fizeram com que o texto verbal 

passasse a conviver com os elementos não-verbais e a demandar uma nova forma de 

organização dos conteúdos, tornando o jornal mais atraente. O texto passou a ser dividido em 

colunas curtas, favorecendo uma leitura mais dinâmica. O público leitor também se tornou mais 

                                                             
77 As fotografias eram reproduzidas através de fototipia que consiste num processo de impressão de imagens por 

reprodução fotomecânica numa placa de vidro revestida com gelatina bicromatada, depois de exposta à luz em 

contato com um negativo, produz uma matriz de impressão. Segundo Bringhurst (2005, p. 154-155), a difusão da 

fototipia viabilizou a impressão de imagens e reproduções fotográficas com um custo relativamente reduzido, 

embora sua tiragem fosse demorada e em número limitado.  
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exigente e os paginadores dos periódicos davam ênfase às manchetes lançando mão dos 

recursos que surgiam. Os tipógrafos encarregados da composição dos periódicos eram os 

mesmos que atuavam na composição dos livros e dos panfletos. 

De acordo com Bringhurst (2005), durante o século XX, as inovações dos jornais 

favoreceram mudanças no design dos livros, das revistas e de toda sorte de impressos, até 

mesmo dos mais baratos como os panfletos e folhetos, tornando o serviço tipográfico cada vez 

mais especializado
78

. As páginas elaboradas com a acuidade dos tipógrafos experientes 

tornavam-se mais expressivas e os textos ganhavam novos significados. A popularização dos 

impressos, aliado aos apelos visuais, através de imagens e dos novos designs, desencadearam 

práticas sociais que se caracterizaram como uma legítima cultura dos impressos ou, como 

classificou muito bem Marshal McLuhan (2007), uma cultura tipográfica.  

Para McLhuan (2007, p. 195),  

 

[...] a explosão tipográfica estendeu as mentes e as vozes dos homens para 

reconstruir o diálogo humano numa escala mundial que atravessou os séculos. 
[...] Como qualquer outra extensão do homem, a tipografia provocou 

conseqüências psíquicas e sociais que logo alteraram os limites e padrões da 

cultura [...] (MCLHUAN, 2007, p. 195-196). 

 

Os textos impressos nas tipografias manuais são o resultado da ação de diversos sujeitos 

que atuavam em diferentes níveis de uma técnica de produção complexa. Esse processo ia 

desde a fabricação e o comércio dos instrumentos e materiais utilizados nas tipografias, 

incluindo a fundição dos tipos de metal (vendidos por diferentes empresas e apresentados em 

laboriosos catálogos
79

), a produção e venda de tintas, papéis, componedores, pinças, lâminas de 

corte, fôrmas, rolos, cavaletes, ramas, prensas, caixas de tipos etc., e os serviços especializados 

de profissionais
80

que trabalhavam diretamente com a produção do impresso (tipógrafos, 

revisores, auxiliares etc.). Após o processo de manufatura, o impresso segue um novo caminho 

até os leitores. Nessa nova fase, entra em jogo a sua comercialização ou distribuição gratuita. 

Na mão dos leitores, o impresso continua a sua história, muitas vezes, servindo de motivo para 

a escrita de novos textos e para a existência de outros impressos.   

As tipografias instaladas nos grandes centros empregavam diversas pessoas e 

movimentavam altas somas de dinheiro, contribuindo para a economia das cidades. Mas a 

                                                             
78 Isso se revela através dos cursos profissionalizantes que formavam tipógrafos nas Escolas de Artes e Ofícios nas 

principais cidades brasileiras e dos manuais de tipografia que circulavam no Brasil. 
79 Lima (2011) realizou um importante estudo sobre os fundidores de tipos no Rio de Janeiro, durante o século 

XIX, e os anúncios desses tipos no Almanack Laermmert. 
80 Vitorino (2000), no livro Máquinas e operários: mudanças técnicas e sindicalismo gráfico (São Paulo e Rio de 

Janeiro, 1858-1912), aborda as questões dos trabalhadores das tipografias. 
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influência da cultura tipográfica não se restringiu aos grandes centros. Os impressos oriundos 

das tipografias manuais estiveram presentes também nas pequenas cidades, nas vilas e até 

mesmo no campo, influenciando a vida de pessoas alfabetizadas e não alfabetizados. Isso fica 

evidenciado no modo como Eulálio Motta fez circular seus impressos na região de Mundo 

Novo, inserindo-os no cotidiano das cidadezinhas, das vilas, arraiais e fazendas do sertão 

baiano. Nas grandes cidades, a mecanização substitui as tipografias manuais assim que 

surgiram as velozes linotipos no início do século XX. Assim, as prensas manuais foram 

vendidas a preços acessíveis para empresários do interior.   

Os serviços das pequenas tipografias manuais também tinham um preço a ser pago, 

convertendo a palavra impressa numa mercadoria. Isso tem implicações sociais e ideológicas 

que caracterizam a cultura tipográfica. A impressão de um texto em tipos móveis estava na 

mesma escala da produção e aquisição de qualquer bem de consumo. Segue um exemplo de 

propaganda dos serviços oferecidos por um jornal de Jacobina em 1955. 

 

Figura 41 - Propaganda no jornal Vanguarda. 

 
     Fonte: Vanguarda, 1955. 

 

As encomendas de impressão feitas às tipografias do sertão baiano variavam de preço, 

dependendo do número de exemplares, da qualidade do papel e, principalmente, do design 

gráfico encomendado. Segundo os anúncios nos periódicos, os detalhes da impressão deveriam 
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ser acertados previamente mediante pagamento adiantado e incluíam a definição da quantidade 

de exemplares, o tipo de papel, a cor da tinta e o design gráfico.  

No caso de Eulálio Motta, por ser colaborador dos jornais e amigo dos donos das 

tipografias, o serviço poderia ser pago posteriormente, como se pode notar no rascunho da carta 

enviada ao proprietário do jornal Gazeta do Povo de Feira de Santana: 

 
Zo e B. 

Acabo de receber um bilhete de Arnaldo comu- 

nicando que chegaram os folhetos que não man- 
dei imprimir. E agora? Não me conformo em pagar 

uma encomenda que não fiz e tenho deveres de grati- 

dão por muitas gentilezas velhas e novas que tenho 

recebido de você. Aliás, você não mandou imprimir,  
apenas pediu a informação de preço, como propoz 

e o nosso Galeão precipitou-se. E agora? A publi- 

cação [↑dos f.] só seria autorizada depois do livro seguir pa- 
ra o prelo. E {isto} {será} /já\ não seria como a des- 

sa redação que modifiquei {quase radical- 

mente} /depois\ de ter-lhe remetido a cópia  
(EA2.9.CV1.09.001, f. 63vº, s.d.). 

 

As características da arte gráfica eram classificadas em três diferentes categorias: 

simples, sofisticada e especial. A tipografia do jornal O Serrinhense, p. ex., cobrava 20% a 

mais no valor do serviço, caso o cliente exigisse uma arte gráfica sofisticada e se pagava cerca 

de 40% a mais por um design especial que demandasse a impressão de imagens (O 

SERRINHESE, 1949, p. 3).  

Os impressos considerados como simples não exigiam trabalhos gráficos complexos que 

correspondessem a projetos elaborados em função da arte tipográfica. Nesses casos, não havia 

muita variação de tamanho e forma dos tipos de letras, as linhas eram longas e contínuas, o 

espacejamento não obedecia a critérios estéticos recomendados nos manuais de prática 

tipográfica. Por sua vez, os impressos considerados como sofisticados correspondiam a projetos 

gráficos bem estruturados do ponto de vista da diagramação (com divisão em colunas, linhas 

curtas, espacejamento adequado ao tipo e tamanho de fontes, ocupação e distribuição da 

mancha escrita na folha de forma equilibrada), da utilização de tipos e fontes adequados a 

critérios estéticos que valorizavam o conteúdo do texto. A arte gráfica especial acumulava as 

mesmas características da sofisticada, além de conterem imagens e sinais especiais que 

demandavam habilidades e materiais específicos.   

As oficinas onde Eulálio Motta imprimiu seus panfletos dispunham de imprensa manual 

de tipos móveis, a única exceção era a tipografia do jornal Gazeta do Povo, de Feira de 

Santana, que adquiriu, em 1960, uma linotipo. 
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Distinto amigo Osvaldo Galeão:  

                                       Pax! 

Um alegre Natal e um 1961 cheio d 

e realizações dos seus mais caros anelos, 

são os meus votos, muito de coração. 
Minhas felicitações pelo {†} progresso  

de nossa “Gazeta do Povo” com aquisi- 

ção da linotipo. Ela não nasceu com  
cara de semanário: tudo indica que  

será o primeiro diário da “Princesa  

do Sertão”. A linotipo é um passo  
no caminho do destino de gazeta que  

não nasceu com cara de semanário.  

Associo-me, de toda alma às ale- 

grias da turma da “Gazeta”. Para- 
bens para ela para nós, para Feira. 

 Estou trabalhando no “Bofetada”. Pre- 

tendo ir aí, logo que o tenha da- 
tilografado, para um bate-papo a respei- 

to da 1ª Edição. Talvez acertemos algo  

a respeito!  

Na minha próxima ida aí, quando terei o prazer  
de conhece-lo pessoalmente, acertaremos as  

contas do folhetos impresos e de outros  

que pretendo imprimir proximamente. 
Com um grande abraço muito  

cordial, o até breve do  

patrício e sincero admirador,  
[rubrica]  

“A quelque chose...”  

(EA2.9.CV1.09.001. f. 69rº e vº, s.d.). 

 

Apesar de ter adquirido uma linotipo, a oficina da Gazeta do Povo manteve em 

funcionamento a sua prensa manual, para imprimir textos de pouca tiragem. A vantagem da 

linotipo era a velocidade com que se preparava o texto para a reprodução e a quantidade de 

cópias que se conseguia. Na linotipo, em três horas um jornal estava pronto para circulação. As 

antigas prensas manuais continuaram sendo usadas para impressão de cartões, folhetos e 

panfletos de até mil cópias.  

Segundo Bringhurst (2005), a prensa de tipos móveis tem características que as chapas de 

chumbo da linotipia, os fotolitos da offset e a impressão digital não conseguem reproduzir. 

Tratam-se das marcas deixadas na superfície do papel, pela pressão das matrizes de tipos 

individuais, montados um a um.  

A partir das orientações de Bringhurst (2005) e Lupton (2006), buscou-se identificar a 

técnica utilizada na impressão dos panfletos de Eulálio Motta.  Após a análise, constatou-se que 

os panfletos foram impressos em prensas de tipos móveis, com exceção dos mimeografados.
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Observou-se também que os tipógrafos aprimoraram suas técnicas introduzindo novos 

layouts, utilizando novos tipos, com melhor definição dos traços das letras, mas as 

características da impressão em tipos móveis são visíveis desde os primeiros panfletos até os 

últimos, como se pode observar nas Figuras 42 e 43.  

 

Figura 42 - Características tipográficas de um panfleto de 1967. 

 
                Fonte: Piadas. 

 

Figura 43 - Características tipográficas de um panfleto de 1987. 

 
               Fonte: Final. 

 

Os panfletos de Eulálio Motta não apresentam layouts muito sofisticados, como inserção 

de imagens ou aplicação de técnicas tipográficas especiais, por conta de sua natureza efêmera e 

dos custos de impressão. Esses panfletos não eram vendidos, o próprio autor assumia todo 



163 

custo, distribuindo-os gratuitamente. O objetivo de Eulálio Motta era alcançar o maior 

númeropossível de leitores, por isso, ele preferia investir na quantidade de exemplares. Embora 

a qualidade do papel e o design gráfico ficassem em segundo plano, em grande parte desses 

panfletos foram empregados recursos tipográficos simples que valorizaram o texto, tais como a 

utilização de diversos tipos e tamanhos de fontes, bordas decorativas, diferentes cores de tinta, 

papéis com dimensões, cores, gramatura e lisura variados. 

 

Figura 44 - Aspectos gráficos de três panfletos de Eulálio Motta. 

 
  Fonte: Panfletos do acervo de Eulálio Motta. 

 

Os panfletos foram impressos em papel de imprensa, comercializados em folhas lisas 

para prensas planas e cortados nas dimensões adequadas ao tamanho do texto. O menor 

panfleto mede 125 milímetros de largura e 185 milímetros de altura (Natal...), e o maior 220 

milímetros de largura por 330 milímetros de altura (Cegos). O papel de imprensa, também 

conhecido como papel jornal, varia de gramatura, lisura e cor, quando a impressão é feita em 

apenas um lado, como no caso dos panfletos, é comum a utilização do papel mais fino, de baixa 

gramatura, por ser mais barato. Embora isso não tenha sido uma regra no caso dos panfletos de 

Eulálio Motta. A vantagem do papel de baixa gramatura é que, geralmente, ele é mais liso 

(baixa porosidade) e tem pouca acidez, demorando mais tempo para ficar amarelado e se 

deteriorar. Isso pode ser observado na Figura 47, os panfletos Cegos e Dois extremos, um ótimo 

e outro péssimo foram impressos em papel jornal de gramatura, porosidade e acidez altas. Por 

conta disso, o papel encontra-se bastante amarelado e com diversas fissuras nas bordas, 

comprometendo a estrutura. Na Figura 53, os panfletos Trovas antológicas... e 
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Primavera...foram impressos em papel jornal de gramatura, porosidade e acidez baixas, e, por 

isso, a cor não sofreu muitas alterações e a estrutura do papel encontra-se bem preservada. Mas 

de um modo geral não tem como se precisar a cor original do papel. 

 

Quadro 2 - Características materiais dos panfletos. 
 

PANFLETOS
1
 

CARACTERÍSTICAS DO PAPEL 
 

 

COR DA TINTA 

DIMENSSÕES
2 

GRAMATURA
3
  LISURA

4 

1. Natal... 125 x 185 Média Média Preta 

2. Trovas antológicas 130 x 190 Média Média Preta 

3. O telefone 100 x 220 Média Média Preta 

4. Ela 120 x 208 Baixa Alta Preta 

5. Edy 135 x 210 Baixa Alta Preta 

6. Final 128 x 220 Baixa Alta Preta 

7. Primavera 132 x 218 Média Média Preta 

8. Despedida 140 x 210 Baixa Alta Preta 

9. Não é Mané Fuloriano 150 x 214 Baixa Alta Azul 

10. A resposta do tio 155 x 210 Alta Baixa Preta 

11. O que importa 155 x 220 Alta Baixa Preta 

12. Chegou! 111 x 270 Média Média Preta 

13. Natal 160 x 233 Baixa Alta Preta 

14. O estopim 165 x 235 Baixa Alta Preto 

15. Nono aniversário 165 x 235 Média Baixa Preto 

16. No ano 12 da revolução 165 x 235 Baixa Alta Preta 

17. Aos telespectadores da “Gabriela”: “poeta” com aspas 165 x 237 Média Média Preta 

18. Perspectivas de 76... 165 x 237 Média Média Azul 

19. Ontem, hoje, amanhã 165 x 237 Média Média Azul 

20. Alegria e Gratidão 163 x 240 Alta Alta Preta 

21. A maior 163 x 240 Média Média Preta 

22. No mato sem cachorro 163 x 240 Baixa Alta Preta 

23. Obrigado por tudo  163 x 240 Baixa Alta Preta 

24. Pontos de vista 163 x 240 Baixa Alta Preta 

25. Eleição – corrupção 163 x 240 Média Média Preta 

26. O momento oportuno 163 x 240 Baixa Alta Preta 

27. A menor 163 x 240 Baixa Alta Azul 

28. Alto Bonito... 163 x 240 Baixa Alta Preta 

29. Sexto aniversário 165 x 240 Baixa Alta Preta 

30. O melhor café do mundo 173 x 245 Baixa Alta Preta 

31. Encontro com a poesia 160 x 260 Baixa Alta Azul 

32. No décimo primeiro aniversário... 160 x 270 Média Média Preta 

33. Opiniões 190 x 243 Baixa Alta Preta 

34. Data histórica 175 x 263 Baixa Alta Preta 

35. Quinto aniversário 215 x 230 Baixa Alta Preta 

36. Fatos em foco 215 x 230 Baixa Alta Preta 

37. Farinha do mesmo saco... 180 x 270 Média Média Preta 

38. Viva a esperança 195 x 255 Alta Baixa Preta 

39. Liberdade no ano 12 190 x 275 Baixa Alta Preta 

40. No décimo aniversário 165 x 300 Baixa Alta Preta 

41. Agora é alegria 165 x 300 Alta Baixa Preta 

42. Vitória do Brasil! 210 x 260 Alta Baixa Preta 

43. Ele vem aí! 210 x 260 Baixa Alta Azul 

44. Nossa telé... 167 x 305 Baixa Alta Preta 

45. A pergunta de Rafael 160 x 315 Alta Baixa Preta 

46. Segunda edição 160 x 325 Média Média Preta 

47. Piadas 190 x 300 Alta Baixa Preta 

48. “Data histórica” 195 x 300 Média Média Preta 

49. Fim de papo 190 x 315 Baixa Alta Azul 

50. As Malvinas 190 x 320 Baixa Alta Preta 

51. Dois extremos um bom outro péssimo 210 x 305 Alta Baixa Preta 

52. Basta de Podridões 215 x 310 Média Média Azul 

53. Violência, não! 215 x 310 Média Média Azul 

54. Um grito 215 x 310 Média Média Azul 

55. Chifrineira, palavras vasias que não convencem 215 x 310 Média Média Preta 

56. Podridão!... 215 x 315 Baixa Alta Preta 

57. Cegos 220 x 330 Alta Baixa Preta 

Fonte: Acervo de Eulálio Motta.
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Nesse quadro, os panfletos foram organizados a partir de suas dimensões, do menor para 

o maior e foram dimensionados em milímetros. A gramatura corresponde ao peso do papel, à 

sua espessura e densidade, quanto maior a gramatura, mais grosso e menos transparente será o 

papel. A lisura equivale ao nível de porosidade da superfície, quanto mais liso menos poroso 

ele é.  

As diferentes escolhas do tipo de papel expressam um valor simbólico que compõe a 

sócio-história do texto e envolvem questões estéticas, econômicas, o perfil do público leitor e o 

lugar onde o texto circula. No conjunto dos panfletos de Eulálio Motta, apenas Alegria e 

gratidão, publicado em 15 de março de 1972, por ocasião de uma visita do Governador 

Antônio Carlos Magalhães a Mundo Novo, foi impresso num papel especial de alta gramatura, 

de superfície lisa e em cor azul. A ocasião exigia um tipo especial de papel, afinal de contas, o 

próprio Governador e sua comitiva receberiam um exemplar em mãos. No texto, Eulálio Motta 

elogia o Governador e lista os benefícios que o município de Mundo Novo recebeu e pretende 

receber durante a administração de Antônio Carlos Magalhães.    

Segundo Paulo Heitlinger (2010), normalmente se observa o exercício da arte tipográfica 

e altos investimentos em papéis e tintas especiais em grandes obras, livros memoráveis de 

autores consagrados e ricos periódicos que são tesouros do design gráfico. Os pasquins, folhas 

volantes, panfletos e folhetos de cordel são impressos simples e baratos, em papel e “[...] tipos 

de metal de péssima qualidade, com o refugo tipográfico, por assim dizer” (HEITLINGER, 

2010, p. 2).  

Esses tipos de impressos, comumente, não correspondem a trabalhos tipográficos 

laboriosos, pelas circunstâncias que são produzidos, pelo custo da elaboração de um design 

sofisticado, pela rapidez com que são impressos e, sobretudo, porque eles não são feitos para 

durar. Além disso, eles não são produzidos para serem lidos devagar nos confortáveis gabinetes 

de leitura ou em bibliotecas e, na maioria das vezes, estão associados a práticas tipográficas 

sediciosas, clandestinas e à margem dos meios oficiais de publicação.  

No caso da impressão dos panfletos de Eulálio Motta, não se pode dizer que em todos 

eles foram utilizados tipos de péssima qualidade ou o “refugo tipográfico”, como sugere 

Heitlinger (2010), ao se referir a esse tipo de impressos, porque, em grande parte desses 

panfletos foram utilizadas fontes de designs modernos (serifadas e não serifadas, pesadas e 

leves, arredondas, sinuosas, sérias, descontraídas, elegantes, imponentes, manuscritas, 

clássicas, modernas, fantasias etc.), correspondendo ao que existia de mais moderno no âmbito 

da arte tipográfica, no momento em que esses textos foram publicados. 
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Na Figura 45, apresenta-se um recorte dos diversos tipos de fontes utilizados nos 

panfletos de Eulálio Motta e na Figura 46 uma propaganda do jornal O Lidador. 

 

Figura 45 - Variedade de fontes utilizadas nos panfletos de Eulálio Motta. 

 
         Fonte: Panfletos de Eulálio Motta. 

 

Figura 46 - Propaganda dos tipos novos adquiridos pela tipografia do jornal O Lidador. 

 
                                 Fonte: O Lidador de 23 de junho de 1933. 
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Alguns dos panfletos de Eulálio Motta correspondem a trabalhos tipográficos criteriosos, 

como se pode observar no exemplo 1 da Figura 47, mas existem também aqueles compostos 

sem a acuidade da arte tipográfica, como no exemplo 2.  

 

Figura 47 – Diferentes layouts dos panfletos. 

 
  Fonte: Panfletos Dois extremos e Cegos... 

 

Como já dito, o panfleto é um impresso feito para ser lido na rua, nas filas, em espaços 

públicos onde há muito movimento, por isso, o olho do leitor deixa o texto para se fixar no 

movimento ao seu redor e retorna ao texto muitas vezes. Quando a técnica tipográfica 

empregada não leva em consideração esses detalhes, a leitura pode ser prejudicada. Por isso, o 

design tipográfico de um panfleto precisa adequar-se às práticas de litura que ele está 

implicado. 

Segundo Heitlinger (2010), Bringhurst (2005) e Lupton (2006), o design de impressos 

para serem lidos nas ruas enquanto se está andando ou em filas, deve-se observar questões 

básicas, tais como: 

a) utilizar linhas curtas com espacejamento confortável entre linhas;  

b) o espaço entre as palavras deve ser equilibrado;  

c) as fontes empregadas devem ser visualmente claras; 
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d) os destaques de palavras precisam ser bem marcados. 

Alguns desses princípios são observados no exemplo 1 da Figura 47, o tipógrafo teve o 

cuidado de ressaltar o título de modo criativo, alternando maiúsculas e minúsculas da fonte 

helvética, indicada para títulos por ser estreita e não conter serifas, tornando as palavras mais 

legíveis e visualmente atraentes. O design desse panfleto é bem estruturado desde a distribuição 

do texto no papel. O título e o subtítulo foram harmonicamente situados no topo da folha, com 

espacejamento maior entre as letras e alternância de fontes (sem serifa no título e com serifa no 

subtítulo). A utilização de colunas e espaços maiores entre os parágrafos proporcionou um 

layout equilibrado e convidativo para a leitura.  

No exemplo 2, da Figura 47, observa-se um layout bastante simples. Em todo o impresso 

utilizou-se apenas um tipo de fonte, a Scotch Roman
81

, da família das romanas serifadas. Houve 

variação de tamanho de fonte apenas no título, as linhas são longas, não há espaço especial 

entre os parágrafos e o espacejamento de entrelinha é pequeno, tornando a leitura cansativa. 

Nesse panfleto também ocorreram problemas de impressão conhecidos como erros de gralha
82

, 

provenientes do afrouxamento do tipo na prensa, provocando o desalinhamento da letra, que, 

do ponto de vista da arte tipográfica, são considerado primário e desqualificava o trabalho do 

tipógrafo.  

 

Figura 48 - Exemplo de erro de gralha (deslocamento do tipo). 

 
                                       Fonte: Panfleto Cegos... 

 

Na impressão dos panfletos de Eulálio Motta, observam-se práticas resultantes da 

imperícia do tipógrafo que interferem no aspecto gráfico do texto, dentre as quais se destacam:  

a) utilização sistemática de aspas invertidas;  

b) lacunas no interior das linhas, por conta do espaçamento inadequado entre palavras;  

c) utilização de fontes diferentes para destacar palavras ou expressões no interior do 

texto, provocando desarmonia no design gráfico do impresso. 

                                                             
81A Scotch Romano é uma classe de caracteres tipográficos que se tornou popular no século XIX, principalmente 

nos Estados Unidos e na Inglaterra. Estas fontes foram modeladas num projeto original de 1839 por Samuel 

Nelson Dickinson. O nome da família da fonte deriva da palavra Escócia que foi o local onde elas foram fundidas 

pela primeira vez e, por seguir o design das romanas serifada, ela traz também o nome romano. Essa fonte foi 

bastante valorizada pelos tipógrafos brasileiros pela elegância e sobriedade (HEITLINGER, 2010). 
82 Gralha são erros tipográficos, que consistem em tipos invertidos, fora de seu lugar, desalinhados ou trocados. 
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O uso sistemático de aspas invertidas no mesmo impresso pode indicar falta de atenção 

do tipógrafo, pouca importância dada ao uso de aspas ou limitações de recursos da tipografia. 

Segundo Freire (2009), muitas vezes, nas pequenas oficinas não era possível utilizar a fonte 

apropriada para garantir a hegemonia no impresso porque a caixa de tipos estava incompleta 

ou, dependendo do número de páginas compostas ao mesmo tempo, faltavam letras e sinais, 

obrigando a fazer substituições que prejudicavam o trabalho.  

 

Figura 49 - Exemplo de uso de aspas invertidas. 

 
  Fonte: Panfleto Piadas. 

 

O uso de aspas invertidas ocorreu em cinco panfletos (Viva a esperança, Quinto 

aniversário, Piadas, O estopim e Sexto aniversário) e pelas características do design gráfico, 

provavelmente, eles foram impressos na mesma tipografia. Nesses cinco panfletos também há 

lacunas muito grandes entre palavras. Para manter o alinhamento da mancha escrita, o tipógrafo 

alongou alguns espaços entre palavras no contínuo da linha, deixando espaços vazios que 

prejudicaram o layout.     

 

Figura 50 – Distribuição dos espaços entre palavras no curso da linha. 

 
Fonte: Panfleto O estopim. 

 

Segundo Robert Bringhust (2005, p. 24 e 31), sabe-se, desde os primeiros manuais da arte 

tipográfica impressos no século XIX, que cabe à tipografia a tarefa de tornar os impressos 

legíveis, atraentes e dentre as suas funções destacam-se: o convite à leitura, a revelação do teor, 
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o significado, a clareza da estrutura e a ordem do texto, sua conexão a outros elementos, a 

indução a um estado confortável de leitura e tudo isso obedecendo a certa simetria e 

homogeneidade. 

Desse modo, ao introduzir um tipo de fonte diferente no corpo de um texto, seja qual for 

o motivo, deve-se garantir a manutenção da harmonia do design. O ideal seria utilizar fontes 

com as mesmas características (família, peso, altura etc.) e para os destaques alternar entre 

maiúsculas e minúsculas, sublinhados, negrito, itálico e tamanho das letras, garantindo a 

harmonia da mancha (MCLEAN, 1993).  

Em alguns panfletos de Eulálio Motta, os tipógrafos utilizaram fontes diferentes das 

empregadas no conjunto do texto, com o objetivo de dar destaque às palavras e/ou expressões, 

contrariando o princípio da homogeneidade das fontes, recomendado pelos manuais da arte 

tipográfica (BRINGHURST, 2005). Nesses casos, os textos foram compostos com fontes 

serifadas e os destaques grafados com tipos sem serifas e de tamanho maior, como se pode 

constatar no quadro abaixo: 

 

Figura 51 - Exemplos de uso de fontes diferentes no corpo do texto. 

A pergunta de Rafael 

 
Nono aniversário  

 
No ano 12 da revolução 

 
Ele vem aí! 

 
Eleição - Corrupção 

 
 
Fonte: Panfletos de Eulálio Motta. 
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Esses cinco panfletos, provavelmente, foram impressos na mesma tipografia e a técnica 

utilizada para destacar palavras e expressões corresponde a uma característica das práticas do 

tipógrafo da oficina.  

Nas pequenas tipografias do sertão baiano, muitas vezes, o próprio dono fazia todo o 

trabalho de impressão, auxiliado por aprendizes. Bráulio Franco, por exemplo, era quem fazia a 

composição tipográfica, operava a prensa e fazia a revisão dos impressos em sua oficina. Ele 

dispunha de dois auxiliares, mas todo o serviço tinha a sua participação e supervisão. O 

trabalho era orientado pelos manuais de tipografia e pelos catálogos de tipos, no entanto, o 

responsável pela composição tinha seu próprio estilo e encontrava soluções práticas para 

resolver problemas, fazendo uso dos recursos que dispunha.  

Nem sempre as pequenas tipografias tinham condição de remunerar um tipógrafo 

formado nas poucas escolas profissionalizantes que existiam no Brasil. O tipógrafo, no sertão 

baiano, era a pessoa habilitada na arte de impressão que aprendia o ofício na prática e, por isso, 

atuava em todo o processo, não apenas na composição do texto e na elaboração do layout, 

como geralmente acontecia nas grandes oficinas que hierarquizavam as atividades, numa linha 

de montagem. A título de ilustração, destaca-se uma propaganda, no jornal Mundo Novo de 25 

de dezembro de 1931. 

 

Figura 52- Propaganda oferecendo serviços de tipógrafo. 

 
               Fonte: Mundo Novo, 25 dez. 1931. 

  

Eulálio Motta datilografava os seus originais e os enviava à tipografia, mas a máquina de 

escrever tem algumas limitações, o tamanho da fonte é padronizado, não sendo possível utilizar 

variações de tamanho, dificultando a utilização de subscritos, por exemplo.  

Os originais eram enviados às tipografias por um portador, ficando por conta dos 

profissionais da casa tipográfica a responsabilidade de montar o layout do panfleto, tomando 

decisões que interferiam no sentido do texto. Nesse caso, o autor não tinha vistas às provas, 

para em seguida autorizar a impressão da tiragem, era preciso confiar no serviço da tipografia e 
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aceitar o risco de ficar insatisfeito com o resultado, como aconteceu muitas vezes com Eulálio 

Motta. Em alguns casos, os tipógrafos reproduziam o texto, sem fazer as adaptações necessárias 

à linguagem da tipografia manual, como nos exemplos da Figura 53.  

O que seria uma nota, indicada por um número subscrito, em letra menor, aparece com o 

mesmo tamanho do título. Provavelmente, no datiloscrito consta dessa forma, já que a máquina 

de escrever não permite a diminuição da fonte, necessária para grafar os subscritos.   

 

Figura 53 - Utilização de notas de pé de página nos panfletos. 

  

      Fonte: Panfletos Trovas antológicas...e Primavera... 
 

Os textos impressos que chegam aos leitores não são exatamente os mesmos manuscritos 

ou datiloscritos enviados à oficina tipografica pelo autor, antes eles    

 

[...] requerem identidade e forma tipográfica próprias. Cada uma das camadas 
e cada um dos níveis do texto devem ser consistentes, distintos, e ainda assim 

(em geral) harmônicos em sua forma. Portanto, a primeira tarefa do tipógrafo 

é ler e entender o texto; a segunda é analisá-lo e mapeá-lo. Só então a 

interpretação tipográfica pode começar. [...]  
O tipógrafo está para o texto assim como o diretor teatral está para a peça ou o 

músico para a partitura (BRINGHURST, 2005, p. 26-27). 

 

Segundo Genette (2009, p. 9), o texto habita um suporte e não se encontra num estado nu, 

ele sempre está acompanhado de certo número de elementos verbais e não verbais que o cerca e 
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prolonga os seus sentidos. Esses elementos que integram a superfície do suporte em que o texto 

está impresso são denominados de peritexto e, dentre as categorias de peritextos definidas por 

Genette (2009), destaca-se o peritexto editorial, que, segundo ele, corresponde a:  

 

[...] toda zona do peritexto que se encontra sob a responsabilidade direta e 

principal (mas não exclusivamente) do editor, ou talvez, de maneira mais 
abstrata porém com maior exatidão da edição [...] a escolha do formato, do 

papel, da composição tipográfica etc. (GENETTE, 2009, p. 21, grifo nosso). 

 

Uma nota pode se tornar indiferente para o leitor, assim como pode desempenhar um 

relevante papel como peritexto, dependendo de como o tipógrafo articula a sua inserção no 

impresso. Segundo Bringhurst (2005, p. 26-29),    

 
A única tarefa essencial do tipógrafo é interpretar e comunicar o texto. Seu 

tom, seu andamento, sua estrutura lógica determinam as possibilidades de sua 

forma tipográfica. [...] [é ele] quem decide onde serão inseridas as notas, os 
subtítulos, os trechos em destaque. [...]  

A escolha da fonte. Assim como as palavras e as sentenças, as letras têm tom, 

timbre e caráter (BRINGHURST, 2005, p. 26-29).    

 

Desse modo, o texto impresso é o resultado de um trabalho que envolve tanto o autor, 

quanto os tipógrafos e outros profissionais que atuam no processo de produção do livro, do 

jornal, do panfleto etc. Segundo Chartier (2005a, p. 38) a criação do texto não envolve apenas a 

invenção do autor, a sua alma é moldada também pelos tipógrafos, editores ou revisores, que se 

encarregam da pontuação, da ortografia e do layout do texto.  

Ainda para Chartier (2002b, p. 62), 

 
[...] os diferentes atores envolvidos com a publicação dão sentido aos textos 
que transmitem, imprimem e lêem. Os textos não existem fora dos suportes 

materiais (sejam eles quais forem) de que são os veículos. [...] Contra a 

abstração dos textos, é preciso lembrar que as formas que permitem sua 
leitura, sua audição ou sua visão participam profundamente da construção de 

seus significados (CHARTIER, 2002b, p. 62). 

 

Por isso, qualquer abordagem que considere o texto em sua sócio-história não pode 

ignorar as condições de produção, as práticas de reprodução do texto disponíveis na época de 

sua impressão e os sujeitos envolvidos nesses processos: autores, tipógrafos, revisores, leitores. 

A esse respeito, Chartier considera que 

 

[...] os autores não escrevem livros, mas que estes são objetos que requerem 
numerosas intervenções. Conforme o tempo e o lugar, estas não são idênticas 

tampouco os papéis se distribuem de igual maneira. Desde meados do século 

XV, os processos de produção do livro impresso mobilizam os conhecimentos 
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e os procedimentos de todos os que trabalham na oficina tipográfica (editores, 

revisores, linotipistas, impressos). [...] As técnicas mudam, e com elas, os 

protagonistas da fabricação do livro, mas permanece o fato de que o texto do 
autor não pode chegar a seu leitor senão quando as muitas decisões e 

operações lhe deram forma de livro. Não dá para esquecer isso ao lê-lo 

(CHARTIER, 2001a, p. 19). 

 

No caso dos panfletos de Eulálio Motta, é importante compreender o contexto de sua 

produção que envolve as tipografias do sertão baiano, as pessoas encarregadas de fazer a 

panfletagem, distribuindo-os nas ruas, nas repartições, e os portadores que levavam os originais 

até as tipografias etc.  

 

3.2.3 A distribuição, a circulação e a recepção dos panfletos 

 

A distribuição dos panfletos em Mundo Novo era feita por adolescentes que Eulálio 

Motta remunerava para fazer a panfletagem, normalmente, nos dias de maior movimento na 

cidade. Mundo Novo dispunha de várias agências bancárias que se concentravam na praça 

principal e nas manhãs de segunda-feira havia grande movimento, porque as pessoas dos 

distritos, das fazendas e até de outras cidades se aglomeravam nas filas dos bancos, nas 

lanchonetes e na praça para resolver questões bancárias e fazer transações comerciais. Nesse 

momento era feita a panfletagem.  

Segundo Jonas Cordeiro (2010), muitos panfletos, ao serem distribuídos dentro da 

agência do Banco do Brasil, geraram alarido e o gerente precisou pedir silêncio. Jonas Cordeiro 

(2010) foi um dos adolescentes que, na década de 1980, distribuiu panfletos de Eulálio Motta.  

Em entrevista, Jonas Cordeiro (2010) declarou que, os panfletos despertavam as reações 

mais diversas, muita gente se recusava a aceitar o impresso, outros até davam “gorjeta” como 

forma de recompensar o trabalho da distribuição.  

Segundo Cordeiro (2010), sua mãe o proibiu de distribuir os panfletos, por temer que o 

filho fosse agredido ou maltratado, mas, interessado no dinheiro que recebia, ele continuava 

fazendo o serviço sem que sua mãe soubesse.  

 

Seu Eulálio era uma figura diferente das pessoas que eu conhecia, o jeito dele 
chamava atenção. Em sua casa, na mesa de trabalho, havia uma máquina de 

escrever, muitos livros e papéis espalhados. Eu gostava de ir lá, aquele lugar 

parecia o cenário de um filme, de um mundo distante do que eu estava 
acostumado. Ele me entregava o pacote com os panfletos e dizia os lugares 

que eu deveria entregar, em poucas horas o serviço estava completado. Ele me 

pagava alguns trocados. Quase toda semana tinha um panfleto para distribuir, 

eu já sabia mais ou menos o dia que deveria retornar. Algumas vezes, seu 
Eulálio me dizia para colocar o panfleto embaixo da porta ou da janela de 

alguma casa, sem que a pessoa notasse, geralmente eram pessoas que não 
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recebiam em mãos. Tinha gente que se recusava a pegar, não aceitava, outros 

agradeciam e até davam algum trocado (CORDEIRO, 2010). 

 

De acordo com Ederval Neri (2010),  

 

Quando se sabia da distribuição de um novo panfleto de Eulálio Motta, ficava 

um clima no ar, havia uma expectativa para a nova polêmica. Eulálio Motta 
era temido porque se ele não gostasse de alguma coisa, ninguém o segurava. 

Todo político local tinha interesse de tê-lo ao seu lado, mas isso nem sempre 

era fácil, porque o seu temperamento não era dos melhores. Lembro que 
quando ele distribuía os seus textos, faziam-se várias rodas de discussões na 

praça, esses textos mudavam a rotina e até já aconteceram brigas entre grupos 

políticos após a distribuição dos textos (NERI, 2010)  

 

Após a distribuição dos panfletos, organizavam-se grupos na praça principal da cidade 

onde se faziam leituras em voz alta, desencadeando calorosos debates. As disputas políticas em 

Mundo Novo sempre foram polêmicas, eram comuns brigas e discussões agressivas. Os 

panfletos eram uma espécie de combustível para inflamar os ânimos. Os panfletos de Eulálio 

Motta não circulavam apenas em Mundo Novo, eles também eram enviados para pessoas em 

outras cidades, através de portadores e dos serviços dos correios. Ele enviou panfletos até 

mesmo para autoridades políticas como o Governador do Estado e o Presidente da República.  

 
Exemo. Snr. Dr. Jucelino Kubitschek, 

Dignissimo Presidente da República. 

Excelência: 
Permita-me V. Excia. Que eu tenha a honra  

{de passar às} de me dirigir diretamente ao  

Chefe supremo da Nação para entregar-lhe 
cópia do folheto anexo. [↑A trama] - na esperança 

de que V. Excia. Tomará providência [↑imediata] junto 

ao novo Procurador Geral da República, no  

sentido de encaminhar ao julgamento do Su- 
premo Tribunal [↑Federal] a representação referida. 

Deus guarde V. Excia. 

Com sincera e profunda admiração 
e [↑máximo] respeito, [rubrica] 5-12-60 

(EA2.9.CV1.09.001, f. 58vº, grifo nosso). 

 

No rascunho de uma carta-resposta, Eulálio Motta mencionou o recebimento de 

correspondência do Governador Juracy Magalhães, acusando-o de infame, polêmico e 

perturbador da ordem pública:   

 
Monte de orgulho... 

“O Sr. é uma dessas pessoas que amam a  

polêmica e a controvérsia como meios de a- 
firmação de personalidade. Este é um hábito repro- 
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vável e, embora muito em voga, merece a condena- 

ção de todos os homens de bem e de quantos 

podem valorizar a harmonia, como clima indispensa- 
vel ao progresso do Estado.” São estas, pa- 

lavras do Sr. Governador Juracy Magalhães em  

carta a mim dirigida em 7-7-960. 

Não tenho, sobre polêmica, esse conceito de que  
seja coisa que se preste a ser explorada  

como meio de afirmação de personalidade. 

Um Leonel Franca, um Ruy, um Carneiro 
Ribeiro, um Carlos de Laet, etc., etc., não seriam 

capazes de cometer uma coisa “reprovável” que  

“merece a condenação de todos os homens de 

bem.” 
O reprovável não é a polêmica: o estilo do pole- 

mista é que, não raro, é reprovável. Com um   

estilo tipo Leonel Franca, Ruy, etc., a polê-  
mica nada tem de reprovável, uma vez que  

ilumina os assuntos sem queimar as pessoas.  

Já o mesmo não se pode afirmar do estilo 
de um Carlos Lacerda, por exemplo,  

que nem se ilumina e quase sempre 

fere. Não sabe respeitar as pessoas de seus 

adversários.  
Quanto a acusação que me fez. S. Excia., de  

que uso a polemica como preocupação de “afir- 

mação de personalidade, devo dizer que não me 
interessa o que possa pensar e dizer S. Excia.  

sobre a minha pessoa. Poderia lembrar S.  

João Vianney quando dizia que não ficaria 
pior com as críticas que os homens fizessem   

de seus defeitos, nem ficaria melhor com os  

elogios que fizessem a suas virtudes.  

O que pretendo pôr em destaque com este  
comentário é o seguinte: S. Excia. deixou  

o assunto comentado para se voltar con- 

tra a pessoa do comentarista. [...] 
Em tais circunstâncias, é per-  

feitamente compreensível que em fu- 

lano considere polemica uma coisa in- 

cômoda, um “habito reprovável...” 
Excia.: - desistem os que..... etc. 

.................................................. 

....pelo qual sabemos que os orgu- 
lhosos são abatidos e os humildes  

serão exaltados! 

E “benaventurados os que tem fome e  
sêde de justiça porque eles serão far- 

tos.” (EA2.9.CV1.09.001, f.12rª a 13rº). 

 

Há vários rascunhos de cartas nos quais Eulálio Motta se dirige ao Governador Juracy 

Magalhães e menciona o envio de panfletos, solicitando providências. Alguns desses textos 

contêm duras críticas ao Governo do Estado, principalmente quanto à emancipação política de 
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Piritiba. Eulálio Motta recebia também telegramas de pessoas influentes agradecendo o envio 

de panfletos e comentando sobre o conteúdo dos mesmos, como foi o caso do Procurador da 

República, Dr. Alceu Barbedo: 

  
Eminente patrício, 

Dr. Alceu Barbedo    Cordiais Saudações  
Acuso com  

{grande} muita satisfação, o recebimento do  

telegrama {de V. Excia.} referente aos folhetos 
{por mim enviados a V. Excia.} que remeti. 

Dada a generosa acolhida de V. Excia.  

Aos meus folhetos, cresce em mim  
a esperança de {que seja aceito} [↑bom acolhimento] 

ao meu apêlo em favor de meu pedido  

feito em contra partida à remessa dos folhetos.  

[...] mais vivo reconheci- 
mento e a grande e sincera admira- 

ção do pequeno patrício. [...]  

(EA2.15.CV1.001, p. 105, 05.05.1955). 

 

No Caderno Diário de um João Ninguém II, Eulálio Motta fez uma lista das pessoas para 

quem pretendia enviar o panfleto Evocações, informando o local para onde iria enviá-los e 

especificou a quantidade de exemplares.  

 

Figura 54 - Lista para distribuição de panfleto. 

 
           Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II, f. 133rº. 

 

A depender do que Eulálio Motta esperasse do panfleto, ele o endereçava para pessoas 

específicas geralmente acompanhados de cartas solicitando providências ou auxílio para 

resolver determinadas questões. No caso da emancipação de Piritiba, por exemplo, ele enviou 

panfleto para várias autoridades, solicitando e cobrando providências.  

Eulálio Motta declarou em cartas e registrou também num panfleto que ele guardava um 

exemplar para o seu arquivo. Mas, no acervo, foram encontrados muitos exemplares de um 

mesmo panfleto, conforme quadro abaixo: 
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Quadro 3 - Quantidade de exemplares dos panfletos preservados no acervo. 

PANFLETOS QUANTIDADE  

1. O que importa  2 

2. Natal 1 

3. Cegos... 1 

4. Dois extremos: um ótimo e outro péssimo 2 

5. A resposta do tio 2 

6. Chifrineira: palavras vasias que não convencem 1 

7. Vitória do Brasil! 1 

8. Viva a esperança! 1 

9. Data histórica 1 

10. Piadas 2 

11. Podridão!!... 2 

12. Fatos em foco 5 

13. Quinto aniversário 3 

14. O estopim 7 

15. Sexto aniversário 1 

16. Agora é alegria 4 

17. Alegria e gratidão 22 

18. A pergunta de Rafael 20 

19. Segunda edição 1 

20. Nono aniversário 8 

21. Obrigado por tudo 28 

22. No décimo aniversário 15 

23. Ontem, hoje, amanhã... 14 

24. Perspectiva de 76... 24 

25. Basta de podridão 2 

26. No décimo primeiro aniversário... 10 

27. Aos telespectadores da “Gabriela”: “poeta” com aspas 32 

28. O melhor café do mundo 7 

29. No ano 12 da revolução 9 

30. Liberdade no ano 12 16 

31. Êle vem aí! 18 

32. Pontos de vista... 1 

33. Eleição - corrupção 1 

34. O telefone 6 

35. Nossa telé... 31 

36. Chegou! 2 

37. A maior 11 

38. O momento oportuno 1 

39. Alto bonito... 15 

40. A menor... 104 

41. No mato sem cachorro... 25 

42. Não é Mané Fuloriano... 19 

43. Farinhas do mesmo saco... 5 

44. As Malvinas 1 

45. Fim de papo 1 

46. Um grito 4 

47. “Data histórica” 2 

48. “Violência, não!” 1 

49. Trovas antológicas... 1 

50. Edy 163 

51. Despedida 74 

52. Primavera... 70 

53. Final 227 

54. Natal... 1 

55. Ela 67 

56. Encontro com a poesia 26 

57. Opiniões 1 

              Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 
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Observa-se que alguns panfletos não tiveram uma distribuição satisfatória, restando 

muitos exemplares (A menor..., Trovas antológicas..., Edy, Despedida, Primavera, Final e Ela, 

p. ex.), enquanto outros foram distribuídos em sua quase totalidade, ficando no acervo apenas 

um exemplar. Isso, provavelmente, deve-se a fatores relacionados ao conteúdo dos panfletos e 

as circunstâncias vividas por Eulálio Motta na ocasião da publicação.  

Do panfleto A menor..., por exemplo, foram conservados 104 exemplares, provavelmente 

isso tenha ocorrido por conta do conteúdo do panfleto, que esfere críticas veementes à XXVI 

Exposição Agropecuária de Mundo Novo. A instituição responsável pela organização desse 

evento era a poderosa Associação Rural de Mundo Novo e as críticas de Eulálio Motta 

respingavam em importantes fazendeiros da região. Talvez por isso não tenha sido feita a 

distribuição total do panfleto. Em 1987, Eulálio Motta esteve bastante doente, precisando viajar 

várias vezes a Salvador, isso certamente prejudicou a distribuição dos panfletos impressos 

naquele ano.   

 

3.2.4 A palavra impressa em Mundo Novo 

 

A cidade de Mundo Novo originou-se de uma pequena vila, a partir de uma fazenda. De 

acordo com o “mito da fundação” da cidade, em 1833, José Carlos da Motta, natural da cidade 

de Alagoinhas, partiu de Monte Alegre, hoje Mairí, acompanhado de dois outros exploradores 

em busca de pastagens e água para o gado, pois na época o sertão baiano sofria uma grande 

estiagem. Segundo Adolfo Alves Barreto (1946, p. 3):  

 

José Carlos da Mota, depois de muitos dias de penosa exploração pelo interior 

das matas, em busca de um logar que tivesse agua perene e potável, chegou à 

encosta da montanha mais proxima ao local onde é hoje a cidade de Mundo 
Novo e daí viu, a correr, partindo do sapé da montanha, um riacho cristalino, 

vendo tambem, em todas as direções, a grande exuberância de matas virgens e 

frondosas que se lhe apresentavam às vistas. Maravilhado ante tão belo 
quadro, José Carlos da Mota proferiu, entusiasmado, a seguinte e feliz 

exclamação: “Isto aqui é um Mundo Novo”!! E assim foi naturalmente 

batisada a nova terra (BARRETO, 1946, p. 3).     

 

Para além do mito, a cidade de Mundo Novo é a sede do município baiano homônimo, 

situada na região do Vale do Paraguaçu, no início do Piemonte da Chapada Diamantina, 

distante 292 km da capital do Estado. Segundo Barreto (1946) o território do município, antes 

de ser desbravado, pertencia a uma grande sesmaria, abandonada e que fora objeto de 

arrematação em praça, pelo Visconde de Itapicuru, na Vila de Nossa Senhora do Rosário do 

Porto da Cachoeira. Essa sesmaria, com cerca de cinquenta léguas em quadro, situava-se entre 
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Orobó, Monte Alegre e Itaberaba. O distrito denominado de Nossa Senhora da Conceição 

de Mundo Novo foi criado em 1857 e em 1896 foi criado o município de Mundo Novo.  

Ainda no século XIX, a jovem cidade se tornou um importante pólo de desenvolvimento. 

Atraídos pela fertilidade de suas terras, vários importantes coronéis se instalaram na região. 

Segundo Adolfo Alves Barreto (1946, p. 3), em 1903, o ilustre engenheiro Alexandre Góis 

apresentou um relatório no qual ressaltava o potencial agrícola do município de Mundo Novo. 

Nas primeiras décadas do século XX, o município possuía grandes fazendas de café, que 

chegou a ser considerado o melhor do mundo. Dizia-se mesmo que as ruas de Mundo Novo 

cheiravam a café (MOTTA, 1975b).  

 

Figura 55 - Praça Senador Cohim, Mundo Novo, 1950.  

 
 Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

Em relação às outras cidades da região, Mundo Novo desenvolveu-se economicamente a 

ponto de se destacar no cenário nacional. Por conta do progresso econômico, instalaram-se em 

Mundo Novo agências bancárias, escolas, fundaram-se clubes e construíram-se casarões. A 

pequena vila passou a ser umas das cidades mais importantes da região. A partir da década de 

1920, o cultivo do café deu lugar à criação de gado zebuíno, que passou a ser a principal 

atividade econômica da região. Mundo Novo tornou-se referência nacional no âmbito da 

criação de zebu, importados diretamente da Índia, pela influente família Almeida. 
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Figura 56 - Eulálio Motta com um touro da raça zebuína (Indo Brasil)
83

. 

 
             Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

As exposições agropecuárias realizadas em Mundo Novo até a década de 1970 

mobilizavam todo mercado de gado de raça zebu no país. Esse comércio era tão importante que 

o preço da arroba vendida ali, servia de parâmetro para todo o Nordeste brasileiro. Em 

Salvador, o jornal A Tarde anunciava diariamente o preço da arroba de boi em Mundo Novo. 

Pelo prestígio econômico, a cidade adquiriu importância política na região e, por conta disso, 

os coronéis conseguiam eleger seus deputados, favorecendo o desenvolvimento do município. 

Quanto ao prestígio econômico e cultural da cidade de Mundo Novo na região, pode-se 

citar um texto de Alvaro Borges, publicado no jornal Mundo Novo, em 10 de outubro de 1931:  

 

Mundo Novo progride 
Mundo Novo, à tradicional cidade montanhosa, avança na vanguarda do 

progresso, tendo se collocado pelo seu valor comercial acima de suas co-

irmanas sertanejas.  

Mundo Novo, è, sem duvida, sem contestação, uma das mais ricas cidades do 
terceiro distrito bahiano.  

O seu solo abençoado puro, composto de milhares de fazendas, cheias de 

montanhas e repletas de sua principal fonte de riqueza - o capim - o ouro verde 
desta zona, é na verdade, o pão nosso de cada dia, para os que mourejam 

quotidianamente pelo alevantamento moral de uma Terra que tudo quer e 

pode, comquanto que, todos trilham os prò-Homos do progresso, como è de 
Justiça e de direito.  

Quanto ao engrandecimento intellectual de seu povo, Mundo Novo, tem filhos 

amantissimos das letras, feitos pelo seu esforço - o escôpo primordial daqueles 

que tem as suas vistas voltadas em prol do desenvolvimento intellectual desta 
terra e consequentemente de nosso amado Brasil. 

                                                             
83 A família Motta tinha tradição na criação de gado da raça Zebu. 
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Até porque, diz um luminar da sciencia medica brasileira, o grande Dr. Miguel 

Couto: “que a maior molestia de um homem, é ser ignorante”. E assim sendo, 

como assim são verdadeiras as palavras do egrejio mestre é já um passo para o 
progresso a força de vontade de uma plêiade de moços mundonovenses, que 

tudo fazem pela dezenvolvimento intellectual de seus patrícios.  

A cidade de Mundo Novo, vem desde 1920, progridindo pausadamente, tendo 

muito contribuido para ao seu progresso politico - administrativo, os seus 
dirigentes.  

Haja vista, o que disse “A Razão”, que se edita na cidade das flores, que é S. 

Gonçalo dos Campos, concernente ao progresso deste rincão sertanejo, em 
uma de suas ultimas edições.  

Antes de terminar esta ligeira noticia, falha do folego intelectual de que são 

possuidores os homens, que mourejam na arena da imprensa diária, porém 

filha da sinceridade, eu peço, em nome da grandesa deste torrão abençoado, 
em nome das gerações vindouras, que vós, Mundonovenses, unidos e cohezos 

firmes e irmanados em um só ideal, continueis na tarefa encentada por vós 

mesmos, com o fim especial de ver Mundo Novo prospero, Mundo Novo 
grande, Mundo Novo, na accepção da palavra: - a rainha do terceiro districto 

bahiano (BORGES, 1931). 

 

Segundo Adolfo Alves Barreto (1946, p. 14) o primeiro jornal da cidade de Mundo Novo 

foi um semanário manuscrito, denominado Pirilampo, publicado em 1893 e que informava a 

população sobre diversos assuntos, entre os quais os preços de venda dos produtos agrícolas. A 

imprensa tipográfica instalou-se em Mundo Novo em 1920 e quem conta a sua história é Dante 

de Lima (1988, p. 71): 

 

A terra que gozava da reputação de reunir no seio de sua sociedade ilustres 

intelectuais, poetas e oradores brilhantes, não possuía, até 1920, um veículo 
próprio para externar as suas ideias. A criação de um jornal local era 

pensamento constante entre os mundonovenses.  

No ano de 1920 o Sr. VICENTE ÂNGELO DE LIMA compareceu à cidade 
de Miguel Calmon, naquele tempo, Cana Brava, para assistir à cerimônia de 

casamento de seu conterrâneo e amigo Manoel Inácio Filho.  

Ali tomou conhecimento que uma tipografia encerrara suas atividades e suas 

máquinas estavam expostas à venda.  
O saudoso mundonovense não pensou duas vezes e fechou o negócio. Estava 

disposto a concretizar um velho sonho de seus conterrâneos. 

O grande problema era o transporte das pesadas máquinas. Não tínhamos 
ainda nem estrada de ferro nem estrada de rodagem. Ainda não existia em 

Mundo Novo um só automóvel. [...] 

E o jeito foi apelar para o transporte de fé da época: o carro de boi.  
Dois meses mais tarde era solenemente lançado o jornal “MUNDO NOVO”, 

cuja primeira edição circulou no dia 12 de setembro de 1920.  

[...] Em 1926 o jornal passou à propriedade do Sr. Manuel Dias de Souza que, 

posteriormente, o vendeu ao Sr. Nemésio Lima.  
O Sr. Nemésio Lima manteve o jornal em circulação até o ano de 1933, 

quando, por ato de desastrosa política partidária, foi definitivamente fechado. 

O seu proprietário mudou-se para a vizinha cidade de Jacobina, onde o reabriu 
com o nome de “O LIDADOR” (LIMA, 1988).   
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Em sua primeira edição O lidador traz a seguinte nota:  

 
Ao Povo Jacobinense e aos assignantes do “Mundo Novo”  

Forçados, por circunstancias que explicaremos opportunamente, a suspender a 

circulação do semanario “Mundo Novo”, que sob a nossa direção vinha sendo 
publicado, há cerca de treze annos, na cidade do mesmo nome, a bem dos 

nossos interesses transferimos as oficinas graphicas para esta cidade, fundando 

o “O LIDADOR”, jornal que será, doravante, enviado a todos os assingnates 

do “Mundo Novo”, em substituição ao mesmo (LIMA, 1933). 

 

Mesmo tendo transferido a sua oficina gráfica para a cidade de Jacobina, O lidador 

mantinha-se presente em Mundo Novo, inclusive, grande parte de seus colaboradores eram 

mundonovenses.  

 

Figura 57 - Praça Senador Cohim, Mundo Novo, 1968. 

 
    Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

 

De 1933 até 1936, não houve um jornal local em Mundo Novo, mas em 1936 um grupo 

ligado ao prefeito Raul Vitória fundou um jornal, o Avante, que servia praticamente aos 

interesses da prefeitura, publicando atos oficiais e poucas notícias.  

O Avante não tinha oficina tipográfica própria, ele era impresso em Morro do Chapéu. Os 

intelectuais, poetas e “homens de pena” mais destacados, recusaram-se a escrever para o jornal 
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Avante em represália ao prefeito Raul Vitória, que foi considerado culpado pela transferência 

do saudoso jornal Mundo Novo. Em 1938 o jornal Avante foi fechado. 

Os panfletos impressos marcaram presença na história de Mundo Novo. Entre as décadas 

de 1940 a 1980, vários panfletários lançavam folhas volantes na cidade, entretanto, o mais 

importante de todos os panfletários foi sem dúvida Eulálio de Miranda Motta. É bastante 

provável que ele tenha sido o responsável pela institucionalização desta prática em Mundo 

Novo. Os demais autores de panfletos surgiram em função dos textos de Eulálio Motta e, 

geralmente, tinham o intuito de se defenderem ou atacarem o “pasquineiro da roça”. Além 

disso, a ação panfletária de Eulálio Motta durou mais de cinquenta anos, os demais autores 

tiveram participações pontuais.   
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4 POR UMA HISTÓRIA CULTURAL DAS PRÁTICAS DE ESCRITA 

 
 

[...] a idéia de uma produção da sociedade por sistema “escriturístico” não 

cessou de ter como corolário a convicção de que, o público é moldado pelo 
escrito (verbal ou icônico), torna-se semelhante ao que recebe, enfim, deixa-se 

imprimir pelo texto e como o texto que lhe é imposto (CERTEAU, 2008, p. 

261). 

 

Na visão antropológica de Michel de Certeau (2008), as práticas escriturísticas 

correspondem ao ato de imprimir sentidos, assumindo uma função mítica capaz de “inventar” a 

realidade, no contexto das sociedades modernas. Desse modo, a escrita passa a ter uma força de 

ação criadora e, enquanto “linguagem fabricada”, reflete a sociedade de onde ela nasce e, por 

sua vez, também inventa os sujeitos, suas identidades, sua cultura, ou seja, inventa o homem e a 

própria sociedade.  

A escrita alfabética e a sua difusão inscrevem-se entre os acontecimentos mais 

importantes da humanidade e marcam um salto qualitativo na evolução cultural da sociedade, 

tornando-se condição imprescindível para se falar da existência de uma civilização 

desenvolvida e integrada. Segundo Marshall McLuhan (1977, p. 76 e 80),  

 

[…] foi somente pelo alfabeto que os homens destribalizaram ou 

individualizaram para criar a “civilização”. [...] A invenção do alfabeto, à 
semelhança da invenção da roda, foi a primeira tradução ou redução de um 

campo complexo e orgânico intercâmbio de espaços num único espaço. O 

alfabeto fonético reduziu o uso simultâneo de todos os sentidos, que é a 
expressão oral, a um simples código visual (MCLUHAN, 1977, p. 76). 

 

É quase impossível mencionar um aspecto das sociedades modernas que não tenha 

nenhuma interferência da escrita. Segundo Pierre Bourdieu (1989), o homem ocidental 

estruturou sua forma de pensar a partir da lógica da escrita alfabética que se tornou o ponto de 

convergência para disseminar e equalizar o pensamento, assegurando uma unidade 

gramatológica padronizada que possibilitou o surgimento da civilização globalizada.  

A escrita é responsável pelo desenvolvimento de práticas sociais que se constituem como 

a essência das sociedades complexas, possibilitando o registro do cotidiano e, com isso, inventa 

a noção de homem histórico, capaz de compor um discurso sobre si mesmo. Segundo Michel 

de Certeau (2008, p. 225 e 227),  

 
[...] nos últimos três séculos aprender a escrever define a iniciação por 

excelência em uma sociedade capitalista e conquistadora. É a sua prática 

iniciática fundamental. [e] [..] uma atividade concreta que tem poder sobre a 



186 

exterioridade da qual foi previamente isolada (CERTEAU, 2008, p. 225 e 

227).   

 

Pensando na relação complexa existente entre as palavras e as coisas, o dito e o não dito, 

as ideias e suas construções no curso da história, Foucault reconhece o “[...] privilégio absoluto 

da escrita” nas sociedades ocidentais (FOUCAULT, 2000, p. 53). Em suas abordagens 

genealógica e arqueológica da história, Foucault (1989) propõe novos caminhos para abordar a 

escrita como fonte histórica, entendida por ele como “espaço cinza” a ser iluminado por quem 

se disponha a devassá-la, não como uma realidade pronta, mas como possibilidades a serem 

concretizadas a partir das descontinuidades históricas que as envolvem. Ancorado nessas 

reflexões, Michel Foucault (1979, 2008) colocou em cheque o papel da história tradicional que 

se voltava para as fontes textuais como realidades concretas, cabendo aos pesquisadores apenas 

a função de descrever e interpretá-las (mais descrever que interpretar). 

Para entender as fontes textuais como resultados de construções tecidas nas relações 

sociais cotidianas, faz-se necessário interpretar as práticas e usos sociais que as “fabricaram”. 

Somente dessa forma, segundo Foucault (2000), é possível adentrar na episteme das fontes 

textuais como construtos históricos. Nesse sentido, o texto escrito, enquanto fonte, exige uma 

interpretação histórica desde o primeiro momento de sua existência, porque, antes de ser 

testemunho da experiência humana, ele é forjado no cotidiano e se relaciona com práticas 

sociais peculiares de sujeitos historicamente constituídos. Esses sujeitos, por sua vez, também 

se inventam a partir das relações estabelecidas com os textos, entendidos como práticas 

escriturísticas.  

Essa é uma questão deveras complexa e diz respeito a todas as disciplinas que adotam o 

texto escrito como objeto de estudo. Na busca pela conciliação dessas questões, Roger Chartier 

(2005a) propõe, antes de tudo, abordar o texto em sua historicidade primordial, voltando-se 

para as suas condições de produção, circulação e apropriação. Para Chartier (2001, 2005a), 

qualquer abordagem do texto que busque compreender os seus significados, precisa vislumbrar 

suas condições histórica, social e material. Nesse sentido, ele se apóia nas novas perspectivas 

do campo historiográfico que se abriu para o diálogo com outras disciplinas, favorecendo a 

constituição de uma história cultural das práticas de escrita e de leitura.  

Para compreender essas questões postas inicialmente por Roger Chartier (2002a), cabe 

investigar como a história ampliou os seus domínios em direção às práticas culturais da escrita, 

constituindo novos campos de estudos, além do modo como se dá o diálogo entre as disciplinas 

que têm como objeto de estudo a escrita em seus aspectos textual, documental e cultural. 
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4.1 A CRISE DA HISTÓRIA E OS NOVOS PARADIGMAS PARA ABORDAR O TEXTO: 

O DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR COMO ALTERNATIVA  

 

Segundo Thomas Kuhn (1998), durante o século XX, ocorreram mudanças 

epistemológicas no interior de várias ciências que se configuraram como uma “crise de 

paradigmas”, provocada pelas transformações advindas dos diferentes setores da sociedade e da 

exigência de modelos explicativos que pudessem atender às novas problemáticas de um mundo 

envolvido em constantes transformações.  

De acordo com Peter Burke (1992), entre as ciências humanas, a história, talvez, tenha 

sido aquela que mais sofreu o impacto dessa crise e, ao mesmo tempo, foi a disciplina que mais 

discutiu a crise paradigmática, irradiando inquietação entre as suas vizinhas. Além disso, a 

história sempre ocupou lugar privilegiado entre as humanidades e qualquer crise que se 

processasse no interior de seu método, naturalmente, afetaria as outras disciplinas próximas a 

ela.  

Os novos objetos, problemas e abordagens que foram surgindo entre os historiadores, ao 

longo do século XX, não mais podiam ser analisados a partir dos pressupostos metodológicos 

da história política e de cunho nacionalista que orientou a historiografia do século XIX e 

princípio do século XX (BURKE, 1992). Isso obrigou os historiadores a inovarem seus 

métodos de investigação, levando-os a adotarem posturas interdisciplinares, fazendo uso dos 

aportes analíticos de outras disciplinas que contribuíram para a renovação do campo 

historiográfico e que, por sua vez, também foram influenciadas pela história.  

Para Tania Regina de Luca (2010), nesse cenário interdisciplinar, tornou-se cada vez 

mais difícil precisar as fronteiras do campo historiográfico, uma vez que, a história praticada 

nas últimas décadas não é monopólio dos historiadores. O intenso convívio com as disciplinas 

vizinhas tem permitido partilhar os mesmos territórios, trazendo inovações e aprendizados 

simultâneos, constituindo-se no que se convencionou chamar de “virada historiográfica”. A 

principal característica desse movimento é, pois, o diálogo entre as diferentes áreas, mas é 

fundamental entender como isso aconteceu. 

Na década de 1970, dois dos mais influentes historiadores franceses dos Annales, Jacques 

Le Goff e Pierre Nora (1978, p. 11-12), sinalizaram o aparecimento de três novos processos no 

campo epistemológico da história: “novos problemas” que questionaram o próprio estatuto 

científico da história; “novas abordagens” que modificaram, enriqueceram e subverteram os 

setores tradicionais da pesquisa historiográfica; e “novos objetos”, antes desprezados, passaram 

a interessar aos historiadores. 
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Nesse contexto de inovações, surgiu a “Nova História” que, segundo Peter Burke (1992, 

p. 9-10), designa uma prática historiográfica made in France ligada à revista Annales: 

économies, societés, civilisations, principalmente a sua terceira geração
84

, e corresponde à “[...] 

história escrita como uma reação deliberada contra o ‘paradigma’ tradicional”. Ao lado das 

transformações sinalizadas pelos historiadores franceses, destaca-se também a renovação do 

marxismo entre os historiadores ingleses que, a partir da década de 1960, fizeram da New Left 

Review
85

 a porta-voz de suas ideias inovadoras.  

Segundo Sandra Pesavento (2005, p. 28), entre os chamados neomarxistas ingleses, 

Edward Thompson destaca-se por suas críticas ao materialismo histórico e ao estruturalismo, 

introduzindo inovações nos planos da teoria, do método, da temática e das fontes. Thompson 

(1987a; 1987b) questionou os estruturalistas, principalmente Louis Althusser, fincando suas 

raízes numa vertente histórica que se pode chamar de “marxista culturalista.” Em sua obra mais 

importante, A formação da classe operária inglesa (THOMPSON, 1987ª, 1987b), ele analisou 

o contexto de vida dos trabalhadores, suas inquietações, aspirações, ritos e símbolos coletivos, 

abrindo novos caminhos às abordagens históricas fora do âmbito francês.  

De acordo com Peter Burke (1992), é possível sinalizar algumas diferenças fundamentais 

entre o paradigma tradicional e as novas posturas adotadas pelos pesquisadores da Nova 

História. No paradigma tradicional a história era essencialmente política, enquanto os 

historiadores da Nova História começaram a se interessar por toda a atividade humana, 

reconhecendo que tudo tem um passado que pode ser interpretado, rompendo a barreira entre o 

que é central e periférico na história
86

. Segundo Jacques Le Goff (1999, p. 109) não basta mais 

falar dos silêncios da historiografia tradicional. É preciso ir mais longe: 

 
[...] questionar a documentação histórica sobre as lacunas, interrogar-se sobre 

os esquecimentos, os hiatos, os espaços brancos da história. Devemos fazer o 

inventário dos arquivos do silêncio, e fazer a história a partir dos documentos 

e das ausências de documentos (LE GOFF, 1999, p. 109).  

 

A base filosófica dessa nova perspectiva historiográfica considera que a realidade social é 

culturalmente constituída (FOUCAULT, 2008, 2009). A história tradicional oferecia uma visão 

de cima, concentrando-se nos grandes feitos dos grandes homens, relegando o resto da 

humanidade a um papel secundário na história. Mas a Nova História interessou-se também pela 

                                                             
84 A primeira geração é a dos fundadores da revista, em 1929, Marc Bloch e Lucien Febvre. Em 1956, Fernand 

Breudel tornou-se o diretor dos Annales e trabalhou ao lado de Ernest Labrousse e Emmanuel Le Roy Ladurie, 

constituindo a segunda geração. Integram a terceira geração os historiadores Jacques Ravel, Michèle Perrot, 

Jacques Le Goff, Georges Duby, Pierre Nora e Mona Ozouf (BURKE, 1991). 
85 New Left Review é uma revista política fundada em 1960 no Reino Unido. 
86 Isso favoreceu importantes debates em torno da definição de cultura erudita e popular (CHARTIER, 1995).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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vida ordinária, pela gente “simples”, configurando-se numa “história vista de baixo” 

(CERTEAU, 2010).  

A história tradicional baseava-se em documentos oficias com status de “verdade”, em 

registros escritos emanados do governo. Na Nova História, os registros oficiais passaram a 

expressar apenas um dentre os pontos de vista possíveis da história, por isso os historiadores 

interessaram-se também por fontes orais, práticas e representações do cotidiano que são 

interpretadas a partir dos suportes metodológicos de outras disciplinas (BOURDIEU, 1989, 

CHARTIER, 2002b). No paradigma tradicional, a narrativa histórica era compreendida como 

um discurso objetivo, enquanto na Nova História, os pesquisadores começaram a desconfiar da 

objetividade da narrativa historiográfica, sujeita às mesmas problemáticas do discurso ficcional 

(WHITE, 1992; VEYNE, 1982; RICOEUR, 2007; CERTEAU, 2010). 

A terceira geração dos Annales teve como principal estratégia explorar novos territórios, 

renovando o campo historiográfico, ampliando o seu foco para a cultura, mas, ainda se manteve 

apegada aos pressupostos da história social e econômica, conduzindo suas análises pelo viés 

marxista, “[...] valorizando a longa duração, a série, o quantitativo, o recorte socioprofissional, 

aplicados ao estudo das mentalidades (CHARTIER, 1991, p. 174-175). Foi nesse contexto que 

a microhistória italiana surgiu como uma  

 
[...] reação contra um certo estilo de história social que seguia o modelo da 

história econômica, empregando métodos quantitativos e descrevendo 

tendências gerais, sem atribuir muita importância à variedade ou à 
especificidade das culturas locais. [...] Há um paralelo óbvio entre a crítica a 

essa grande narrativa da história e a crítica ao chamado “cânone” dos grandes 

escritores [...] enfatizando os valores das culturas regionais e dos 
acontecimentos locais. [...] Da década de 1970 em diante, foram publicados 

centenas de estudos micro-históricos, focalizando aldeias e indivíduos [...] 

(BURKE, 2008, p. 61-64). 

 

No decorrer da década de 1980, intensificaram-se as críticas em torno da Nova História, 

principalmente, por ela pautar-se numa abordagem social das mentalidades. Essas críticas 

partiram de dentro mesmo dos Annales, Roger Chartier (1991), por exemplo, censurou 

duramente a prática historiográfica das mentalidades por considerá-la demasiadamente apegada 

ao método de investigação das ciências sociais. Para Chartier (2002b, p.20), o desafio dos 

historiadores, na década de 1980, foi justamente pensar uma história cultural do social que 

tomasse como objeto as representações “[...] que, à revelia dos actores sociais, traduzem as suas 

posições e interesses objectivamente confrontados e que, paralelamente, descrevem a sociedade 

tal como pensam que ela é, ou gostariam que fosse.” Assim, uma nova prática historiográfica
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começou a ganhar forma entre os historiadores. Neste sentido, Lynn Hunt (1992, p. 5-6) 

observou que 

 

Nos últimos anos [final da década de 1980], contudo, os próprios modelos de 
explicação que contribuíram de forma mais significativa para a ascensão da 

história social passaram por uma importante mudança de ênfase, a partir do 

interesse cada vez maior, tanto dos marxistas quanto dos adeptos dos Annales, 
pela história da cultura. [...] O mais surpreendente exemplo do desvio dos 

historiadores marxistas para a cultura é o seu crescente interesse pela 

linguagem (HUNT, 1992, p. 6).    

 

A partir de então, os historiadores reduziram a sua escala de observação (inspirados na 

micro-história italiana) e passaram a privilegiar as apropriações singulares, investigando como 

cada indivíduo ou como uma determinada comunidade interpretam, em função de sua própria 

cultura, as ideias e crenças, os textos e as imagens que circulam na sociedade (CHARTIER, 

2002b). Ao concentrar atenção nas linguagens, nas representações e nas práticas sociais, os 

historiadores começaram a desenvolver uma historiografia, que Lynn Hunt (1992) classificou 

de “Nova História Cultural”
87

.
 
 

Segundo Peter Burke (2008, p. 68), a palavra “nova” diferencia a Nova História Cultural 

das formas antigas de fazer história e a palavra “cultural” distingue-a da história intelectual, de 

longa duração, baseada em ideias e sistemas de pensamentos.  Portanto, a Nova História 

Cultural é um desdobramento da renovação do campo historiográfico que se verificou na 

década de setenta e da ampliação do foco de análise para uma nova visão de cultura, para além 

das questões sócio-econômicas.  

De acordo com Chartier (2002a, p. 16-17) a Nova História Cultural “[...] tem como 

objetivo identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade 

social é constituída, pensada, dada a ler [...]”. As ações simbólicas e as linguagens empregadas 

na constituição da realidade social de uma comunidade constituem propriamente a sua cultura, 

que é objeto de interesse da história, mas também de outros campos do saber que se abrigam 

sobre o amplo “guarda-chuva da nova história cultural”
88

. 

 

                                                             
87 Em 1989, Lynn Hunt publicou um conjunto de oito ensaios com a colaboração de vários historiadores e intitulou 

o livro de The New Cultural History, publicado no Brasil (HUNT, 1992). A partir de então, a expressão Nova 

História Cultural entrou no léxico dos historiadores. Na introdução de seu livro Lynn Hunt, sublinha as três 

características essenciais que dão coerência aos trabalhos ali apresentados cujos objetos de estudo são 

diversificados. 
88 Expressão tomada de empréstimo de Eduardo Said por Peter Burke (2008) para ilustrar a interdisciplinaridade 

da Nova História Culutal e que também tomamos de empréstimo aqui. 
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Maria Thereza Negrão de Mello lembra que  

 
[...] a história cultural como espaço de trabalho e campo historiográfico é lugar 

por excelência de encontros com vizinhos, [...] um espaço de trabalho que tem 

como pressuposto o diálogo com outras áreas de conhecimento, atravessado 
que é, no corpus teórico que o define, por noções, conceitos e categorias, cuja 

complexidade rejeita enclausuramentos em território único [...] (MELLO, 

2008, p. 17).  
 

Por conta disso, a Nova História Cultural permite diferentes abordagens, domínios e 

métodos, variando de acordo com o objeto de estudo, com as fontes utilizadas e com a 

formação do pesquisador que “[...] nem sempre é um historiador profissional (BURKE, 2008, 

p. 176)”. Segundo Susana Guijarro, isso ocorre porque 

 

Los cultivadores del Nuevo Historicismo
89

 no constituyen propiamente una 

escuela o comparten unánimemente los mismos programas. No ha habido una 
sistematización de las diferentes prácticas del Nuevo Historicismo en un 

paradigma.  […]  

El Nuevo Historicismo se ha constituido en un lugar de intenso debate situado 
en un cruce de caminos interdisciplinares […]. Puede decirse que ha 

incorporado y rechazado elementos de diferentes campos de estudio 

tradicionales y contemporáneos
90

 (GUIJARRO, 1996, p. 176).  

 

Embora não exista uma unidade entre os praticantes da Nova História Cultura, no que diz 

respeito aos procedimentos adotadas em suas pesquisas, observa-se que algumas temáticas e 

enfoques são recorrentes. Seguindo esta linha de raciocínio, pode-se dizer que um dos temas 

mais comuns no campo da Nova História Cultura é a história das práticas de escrita e de leitura 

(PESAVENTO, 2005, p. 69). Isso tem acontecido por conta da interdisciplinaridade com que a 

questão tem sido tratada, envolvendo pesquisadores de diferentes áreas, seja pela diversidade 

das abordagens e métodos de análises, ou ainda pelo volume de estudos acumulados nessa área, 

ao longo das últimas décadas.  

De acordo com Antonio Castillo Gómez e Carlos Sáez (1994), a história das práticas de 

escrita e de leitura consiste num desdobramento da história do livro ligada aos historiadores dos 

Annales que a incluíram entre os seus novos objetos de estudo. O livro de Lucien Febvre e 

Henri-Jean Martin, publicado em 1958, com o título O aparecimento do livro, fundou a 

                                                             
89No meio acadêmico anglo-americano utiliza-se a expressão New Historicism para designar a Nova História 

Cultural (GUIJARRO, 1996, p. 75).   
90 Traduzindo: “Os praticantes do Novo Historicismo não constituem propriamente uma escola ou compartilham  

unanimemente os mesmos programas. Não existe uma sistematização das diferentes práticas do Novo 

Historicismo em um programa.  O Novo Historicismo se constituiu num lugar de intenso debate situado no 

cruzamento de caminhos […]. Pode-se dizer que incorporou e rejeitou elementos de diferentes campos de estudo 

tradicionais e contemporâneos”. 
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disciplina História do Livro na França, servindo como ponto de partida para uma série de 

estudos que o sucederam nas décadas precedentes, dando ênfase a questões sócio-políticas 

ligadas, principalmente, à alfabetização e ao comércio do livro (CHARTIER, 2005a, p. 82).  

Esses primeiros estudos buscaram entender como as ideias eram transmitidas por vias 

impressas e como o contato com os livros influenciou o pensamento e o comportamento da 

sociedade. Com o passar do tempo, os historiadores perceberam que o aspecto revolucionário 

da imprensa não se limitava apenas aos livros, pois, 

 

Quando vemos o que é a produção da imprensa nos séculos XVI ou XVII, 
vemos que o essencial da produção é constituída, poderíamos dizer, de livros 

de cordel, panfletos, cartazes, bilhetes, formulários, isto é, todo um conjunto 

de impressos que não são livros, encomendados por pessoas físicas ou 

instituições, e que na era do manuscrito não tinha equivalentes. Deste ponto de 
vista, a importância da imprensa foi produzir de maneira imediata e maciça 

textos que não são livros e que não existiam ou quase não existiam na era do 

manuscrito (CHARTIER, 2005a, p. 85).   

   

A partir desses questionamentos, a história do livro evoluiu para uma história dos 

impressos e, conforme foi avançando, transformou-se numa história das práticas de escrita e de 

leitura, porque tanto os livros, quanto os impressos não são, nem nunca foram, os únicos 

suportes da comunicação escrita. Além disso, a escrita e a leitura comportam diversas 

dimensões, incluindo tanto o mundo dos impressos, quanto dos manuscritos e dos meios 

digitais em seus mais variados suportes e usos:  

 

Si aceptamos este punto de vista, que los libros no son la única forma de 

artefacto textual, sino que hay muchas maneras y formas materiales distintas 
de textos, sólo algunos de los cuales son libros […], entonces empezamos a 

vislumbrar una serie de consecuencias sociales, económicas y políticas
91

 […] 

(MCKENZIE, 2005, p. 57).  

 

Trata-se, portanto, de situar o texto numa dimensão ampla dentro da sociedade e de 

considerar as relações que os sujeitos, alfabetizados ou não, mantiveram, ao longo do tempo, 

com o multifacetado mundo da cultura escrita. Neste sentido, Chartier (2001) considera que    

 

[...] a cultura do escrito vai desde o livro ou o jornal impressos até a mais 

ordinária, a mais cotidiana das produções escritas, as notas feitas em um 
caderno, as cartas enviadas, o escrito para si mesmo, etc. parece-me que na 

escrita há um continuum desde a prática da escrita ordinária até a prática da 

escrita literária (CHARTIER, 2001, p. 84). 

                                                             
91

 Traduzindo: “Se aceitamos este ponto de vista, que os livros não são a única forma de artefato textual, mas sim 

que existem muitas maneiras e formas materiais diferentes de textos, somente alguns dos quais são livros […], 

então começamos a vislumbrar uma série de conseqüências sociais, econômicas e políticas”. 
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Uma história cultural do escrito abarca as diferentes práticas relacionadas aos meios de 

produção, circulação e apropriação dos textos por sujeitos sociais e historicamente constituídos. 

Ao tratar da apropriação do sentido dos textos pelos leitores, espectadores ou ouvintes, Chartier 

(2009a, 2001) questionou as vertentes teóricas da literatura de tendência estruturalista (nouvelle 

critique francesa e new criticism norte-americana) que concentram suas análises nos textos em 

si, independentemente dos objetos e vozes que os transmitem. Sem relacioná-los com a sua 

materialidade, rejeitando a ideia de que o texto é o resultado de um processo de “fabricação” 

que envolve autores, editores, tipógrafos, ilustradores, vendedores, distribuidores e leitores em 

suas singularidades históricas, sociais e culturais.  

Nesse sentido, Roger Chartier (1991) propõe voltar-se para o mundo do texto e do leitor 

em busca dos sentidos produzidos pela materialidade da escrita em si, já que os leitores “[...] 

não se confrontam nunca com textos abstratos ideais, separados de toda materialidade: 

manejam objetos cujas organizações comandam sua leitura [...] (CHARTIER, 1991, p. 179)”, 

produzindo sentidos. Ao se aproximar da materialidade dos textos, a Nova História Cultural se 

deparou com disciplinas que são indispensáveis para a compreensão da forma como os textos 

são transmitidos, promovendo importantes renovações no âmago da Nova História Cultural e 

dessas disciplinas.  

A Paleografia, por exemplo, renovou-se a partir dos estudos empreendidos pelos 

pesquisadores italianos ligados ao Congresso de Perugia
92

, principalmente das ideias de 

Armando Petrucci. Segundo Antonio Castillo Gómez e Carlos Sáez (1999), durante muito 

tempo, a Paleografia limitou-se a estudar a história da escrita apenas com a finalidade de 

decifrar o código escrito, atuando como instrumento de  

 

[...] peritación y análisis para la crítica histórica y textual [...], tenía, pues, un 

carácter eminentemente práctico, y su objetivo estaba en la lectura correcta de 
los textos. [...] [ou] determinar las características de las distintas escrituras 

para establecer su identificación y su clasificación, así como su descripción 

cronológica y geográfica, y la naturaleza del texto. Su trayectoria había 
respondido con suma precisión al qué, el cuándo, y el cómo de las escrituras

93
 

(CASTILLO GÓMEZ; SÁEZ, 1999, p. 24). 

                                                             
92 O primeiro congresso de Perugia, convocado pelos paleógrafos Attilio Bartoli Legeli e Armando Petrucci, 

intitulado Alfabetismo e cultura scritta nella storia della societá italiana ocorreu em março de 1977 e reuniu 

especialistas de diversas áreas, para discutirem sobre a escrita e a leitura, a alfabetização e a difusão da cultura a 
partir da escrita. Um aspecto unia o grupo de pesquisadores envolvidos no congresso, todos eles compartilhavam 

uma visão marxista da história. Como resultado do congresso de Perugia, o grupo de pesquisadores deu início à 

publicação da revista sobre cultura escrita: Scrittura e civiltà (1977-2002) e organizaram importantes eventos 

permanentes como o seminário bianual Alfabetismo e cultura escrita (CASTILLO GÓMEZ e SÁEZ, 1994, p.141).  
93 Traduzindo: “[...] peritagem e análise para a crítica histórica e textual [...], tinha, pois, um caráter 

eminentemente prático e seu objetivo concentrava-se na leitura correta dos textos. [...] [ou] determinar as 

características das diferentes escrituras para estabelecer sua identificação e sua classificação, assim como sua 

descrição cronológica e geográfica, e a natureza do texto. Sua trajetória havia respondido com suma precisão ao 

quê, o quando, e o como das escritas”. 
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No entanto, a partir da década de sessenta, os paleógrafos italianos, fortemente 

influenciados pelos estudos de orientação marxista e pela renovação historiográfica dos 

Annales, reorientaram suas práticas de investigação, voltando-se para o social, pois já não 

bastava   

 

[...] responder al qué, el cómo, el cuándo y el dónde de la escritura, puesto que 

en este campo prácticamente se habían alcanzado los mejores resultados, sino 
que era preciso ir más allá de esas preguntas e interrogarse por todo lo 

concerniente a la función de la escritura y lo escrito - ¿por qué se escribe? - y a 

la identidad de los escribientes - ¿quién escribe? - En definitiva, la tendencia 

que nacía en ese momento significaba una “revolución” del tradicional método 
paleográfico de corte erudito-positivista

94
 (CASTILLO GÓMEZ e SÁEZ, 

1999, p. 26).    

 

Os paleógrafos passaram a se interessar pela escrita ordinária e pelas diversas formas 

como a sociedade se relaciona com o mundo da cultura gráfica
95

, ampliando o seu foco de 

análise para o social, deixando de ser apenas o estudo descontextualizado dos tipos de escrita. 

Essa Nova Paleografia passou a ser definida      

 

[…] en virtud de la consideración del hecho escrito como un producto 
sociocultural cuyo estudio e interpretación provee de un conocimiento más 

rico del pasado y del presente. Esto lleva a interesarse por cualquiera 

manifestación escrita - documentos, libros, inscripciones, filacterias, grafitos, 
etc. -, al margen de la época histórica o del soporte material

96
 (CATILLO 

GÓMEZ e SÁEZ, 1999, p. 26).   

 

A Paleografia expandiu o seu campo de atuação, afirmando-se como uma história das 

práticas de produção e uso da cultura escrita (PETRUCCI, 1986). É, nesse sentido, que Antonio 

Castillo Gómez e Carlos Sáez (1999, p. 29) afirmam que a renovação da Paleografia 

transgrediu a tradicional dicotomia entre as ciências da descrição e as ciências da interpretação, 

superando a diferença entre os objetos e as ações, optando decididamente por uma reorientação 

das práticas de pesquisa.  

                                                             
94 Traduzindo: “[...] responder ao quê, ao como e o quando da escrita, posto que neste campo praticamente havia 
alcançado os melhores resultados, mas era preciso ir mais além dessas perguntas e questionar tudo o que se 

relaciona com a função das práticas de escrita e sua materialidade - porque se escreve? – e a identidade dos 

escreventes – quem escreve? Definitivamente, a tendência que nascia nesse momento significava uma “revolução” 

do tradicional método paleográfico de corte erudito-positivista”. 
95  Vale ressaltar que essa perspectiva da paleografia é mais comum nos âmbitos italiano e espanhol. 
96 Traduzindo: “[…] em virtude da consideração do fato escrito como um produto sociocultural cujo estudo e 

interpretação oferecem um conhecimento mais rico do passado e do presente. Isto o leva a se interessar por 

qualquer manifestação escrita – documentos, livros, inscrições, epitáfios, grafites, etc. –, independente da época ou 

do suporte material”. 
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A Diplomática também passou por um processo de renovação, influenciada pelas 

mudanças ocorridas nas ciências humanas, mas, sobretudo, pelas inovações no campo da 

história durante o século XX, que considera o documento como monumento.  

Segundo Jacque Le Goff, 

 

O monumento é um sinal do passado. Atendendo às suas origens filológicas, o 

monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação, 
por exemplo, os atos escritos. [...] O monumento tem como características o 

ligar-se ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, das sociedades 

históricas (é um legado à memória coletiva) e o reenviar a testemunhos que só 

numa parcela mínima são testemunhos escritos (LE GOFF, 1999, p. 535). 

  

O documento elevado à condição de monumento suscita novos questionamentos para 

além da classificação tipológica proposta pela Diplomática tradicional. Os documentos são 

gerados em circunstâncias específicas que determinam a sua materialidade, seu status de prova 

jurídica e histórica, mas também de produto cultural.  

Segundo Manuel Romero Tallafigo  

 
En la segunda mitad del siglo XX la erudita Diplomática tuvo su crisis y salió 

reforzada con nuevos objetivos, nuevos métodos y nuevos horizontes. De 

ciencia auxiliar de la Historia pasó a ser la trascendental y "pequeña historia" 

del documento. Éste, desde un análisis más poliédrico con puntos de vista 
estáticos y dinámicos, se convierte en un estímulo que hace productivos la 

imaginación y el pensamiento en la reconstrucción y relectura continua del 

pasado
97

 (TALLAFIGO, 2004, p. 140). 

 

A superação da divisão tradicional entre ciência auxiliar e ciência da interpretação pode 

ser observada também nos novos rumos da Bibliografia Textual
98

, que foi elevada à condição 

de “sociologia dos textos” a partir dos estudos do bibliográfo neozelandês Donald Francis 

McKenzie e esboçados num ciclo de conferências proferidas em 1985 conhecidas como Panizzi 

Lectures
99

.  

As preocupações de Donald McKenzie (2005) circulam em torno do texto (qualquer que 

seja seu suporte ou forma de registro escrito) e da sua historicidade primordial que, segundo 

ele, pode ser reconstituída a partir do exame da materialidade da escrita e de seus usos por 

                                                             
97 Traduzindo: “Na segunda metade do século XX a erudita Diplomática teve sua crise e saiu reforçada com novos 

objetivos, novos métodos e novos horizontes. De ciência auxiliar da História passou a ser a transcendental e 

“pequena história” do documento. Este, desde uma análise mais poliédrica com pontos de vista estáticos e 

dinâmicos, converte-se num estímulo que torna produtivos a imaginação e o pensamento na reconstrução e 

releitura contínua do passado.” 
98 O termo Bibliografia Textual aqui é entendido como o estudo do processo material da produção do livro 

impresso, com vistas à edição, ou seja, como filologia dos impressos.  
99 As três conferências conhecidas como Panizzi Lecture, foram proferidas em 1985, na British Library em 

Londres, com o título Bibliography and Sociology of Texts.  
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sujeitos situados numa determinada sociedade. Dessa forma, a sociologia do texto, pensada por 

Donald McKenzie, ampara-se nas inovações do campo historiográfico e em sua 

interdisciplinaridade.  

Para McKenzie (2005, p. 29), grande parte dos bibliógrafos já não se satisfazem somente 

com a descrição e com o estabelecimento do texto, através do método filológico tradicional, 

eles estão interessados no estudo sócio-histórico que possibilite entender como os textos foram 

escritos, ganharam forma e foram usados. Por conta disso, Donald McKenzie  

 

Es aquí, ante todo, donde otras disciplinas como la historia y en especial, la 
historia cultural está dirigiendo su atención hacia la bibliografía. Lejos de 

aceptar que “la bibliografía histórica no es, propiamente hablando, 

bibliografía”, es tentador reclamar que hoy toda la bibliografía, propiamente 

hablando, es bibliografía histórica
100

 (MCKENZIE, 2005, p. 29). 

 

As ideias de Donald McKenzie, acerca da sociologia dos textos, se encaixaram 

perfeitamente nas propostas da Nova História Cultural e até mesmo auxiliaram a defini-la como 

se conhece hoje. É inegável a grande influência dos estudos de Donald McKenzie nas pesquisas 

que Roger Chartier (2001) desenvolve no campo da cultura escrita
101

. 

O encontro da sociologia dos textos e da história das práticas de leitura e de escrita com a 

história do livro se deu num momento crucial (década de 1980), porque os historiadores 

estavam redimensionando suas práticas, voltando-se para uma história cultural do social menos 

apegada às questões econômicas, concentrando-se nas representações e nas linguagens.  

Segundo Peter Burke (2008, p. 78-79) as práticas e representações são os dois aspectos 

mais característicos da Nova História Cultural. Por isso, uma sociologia dos textos focada nas 

práticas culturais da escrita, identificou-se com as propostas da Nova História Cultural. 

Segundo Robert Darnton (2008, p. 166), a grande novidade da sociologia dos textos foi extrair 

sentidos das formas como os textos passam a existir numa determinada sociedade, além de 

relacionar esses sentidos com a história das práticas de escrita e de leitura. Donald McKenzie 

define a sociologia dos textos como o estudo das  

 

[...] formas registradas [da escrita], así como los procesos de su transmisión, 

incluyendo su recepción. […] nos lleva a describir no sólo los procesos 

técnicos, sino también los procesos sociales de transmisión. […] se ocupa de 
los textos no librarios, sus formas materiales, versiones textuales […] Se 

                                                             
100 Traduzindo: “É aqui, antes de tudo, onde outras disciplinas como a história e em especial, a história cultural 

está dirigindo sua atenção em direção à bibliografia. Longe de aceitar que “a bibliografia histórica não é, 

propriamente falando, bibliografia”, é tentador reclamar que hoje toda a bibliografia, propriamente falando, é 

bibliografia histórica”. 
101 Os estudos de Roger Chartier a respeito das práticas culturais da escrita tem grande influência de Michel 

Foucault, Paul Ricouer, Nobert Elias, Michel de Certeau e Pierre Bordieu. 
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refiere a una historia del libro y, de hecho, de todas las formas impresas, 

incluidos los textos efímeros […] Porque una historia del libro que excluyera 

el estudio de las motivaciones sociales, económicas y políticas de la edición, 
las razones por las que los textos fueron escritos y leídos como lo fueron, y 

porqué fueron escritos de nuevo y rediseñados, o se dejó que muriesen […] 

nunca llegaría a ser una historia que verdaderamente mereciera la pena
102

 

(MCKENZIE, 2005, p. 30-31).  

 

Como se pode notar, a abordagem da sociologia dos textos é bastante ampla e dialoga 

com vários campos do saber, principalmente com a História, a Sociologia e a Crítica Textual. 

Segundo Chartier (2005b, p. 6) “[...] las reflexiones de McKenzie han transformado, a su vez, 

la ciencia bibliográfica (en su definición como bibliografía descriptiva o analítica), la crítica 

textual y la historia de la lectura
103

”.  

No que diz respeito à Crítica Textual, Donald McKenzie (2005) questionou a validade de 

edições que se preocupam unicamente com o estabelecimento do texto e a ideia da supremacia 

de um testemunho considerado como melhor, digno de ser conhecido, enquanto que os outros 

entram na categoria de variante, servindo apenas para ratificar o status de verdadeiro de um 

texto ideal. McKenzie (2005) critica duramente posturas editoriais que levam em consideração 

apenas os códigos linguísticos, propondo um novo olhar para a atividade filológica. 

Nesse sentido, as novas reflexões em torno do texto, enquanto produto cultural, e as 

novas abordagens da história provocaram uma reaproximação entre a filologia e a história que 

assumiram o qualitativo de “nova” para designar as suas práticas na contemporaneidade.  

A Filologia, desde os seus primórdios com os alexandrinos do século III a.C
104

, sempre 

foi considerada como uma ciência “[...] eminentemente histórica, que recorre a vários 

procedimentos e metodologias [...] dedicada a indagar e a definir uma cultura [...] através do 

estudo dos textos (TELLES, 2000, p. 95). Dentre as diferentes áreas de conhecimento, 

Segismundo Spina (1994, p. 81) aponta a História como sendo a disciplina que mantém maior 

                                                             
102 Traduzindo: “[...] formas registradas da escrita, assim como os processos de sua transmissão, incluindo sua 

recepção. […] leva-nos a descrever não somente os processos técnicos, mas também os processos sociais de 

transmissão. […] se ocupa dos textos não livrários, suas formas materiais, versões textuais […] Se refere a uma 

história do livro, mas também, de todas as formas impressas, incluíndo os textos efêmeros […] Porque uma 

história do livro que exclua o estudo das motivações sociais, econômicas e políticas da edição, as razões pelas 
quais os textos foram escritos e lidos, e porque foram escritos de novo e reconfigurados, ou se deixou que 

morressem […] nunca chegaria a ser uma história que verdadeiramente valesse a pena”. 
103 Traduzindo: “[...] as reflexões de McKenzie transformaram, por sua vez, a ciência bibliográfica (em sua 

definição como bibliografia descritiva ou analítica), a crítica textual e a história da leitura”. 
104 Os filólogos alexandrinos foram fortemente influenciados pelas atividades desenvolvidas por Heródoto de 

Helicarnasso no século V a.C. Heródoto compôs narrativas baseando-se em registros escritos (principalmente as 

obras de Homero) e, por esse feito, é considerado o pai da história. A partir das histórias escritas por Heródoto a 

escrita passou a despertar grande interesse no mundo grego antigo, surgindo assim a necessidade de se preservar a 

autenticidade dos textos em seu processo de transmissão.   
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diálogo com a Filologia
105

, afinal de contas, para o seu exercício é necessário, antes de tudo, 

que exista um passado e os textos como testemunho desse passado. 

Para Rubio Tovar,  

 

La filología nació bajo el signo de la historia y su objeto era el estudio de los 

textos. […] los filólogos dedicados a la crítica textual [no] son ajenos a un 
enfoque condicionado por el tiempo. La circulación, la transmisión de una 

obra - manuscrita o impresa - trae consigo errores que pueden enturbiar, 

cuando no cambiar radicalmente su contendido. […] la historia es un guía 
esencial de la filología. […] Uno de los primeros impulsos que mueven esta 

etapa de la filología es el de recuperar el legado histórico, reconstruir el 

pasado partiendo de esa perspectiva arqueológica. […] El enfoque histórico de 
la materia tratada informó desde un principio las investigaciones filológicas

106
 

(RUBIO TOVAR, 2004, 40-41).  

 

O filólogo não é propriamente o historiador, mas ele opera com todos os instrumentos 

que a história oferece, pois se debruça sobre o texto com o fim de interpretá-lo, de compreender 

sua relação com a sociedade, com os sujeitos que o manipularam (desde as mãos que o 

escreveu, imprimiu, leu, guardou etc.). Ele atua no espaço histórico, não apenas quando lida 

com o texto, mas, sobretudo quando compõe uma narrativa historiográfica com o objetivo de 

contextualizá-lo. As introduções e tratados sobre a história da transmissão do texto, a 

contextualização dos meios de produção, circulação e apropriação constituem-se num exercício 

historiográfico empreendido pelo filólogo.  

Diversas áreas de conhecimento dialogam com a filologia, mas a história é indispensável 

ao seu exercício, pois toda escrita está inserida num passado (longínquo ou imediato). O ato da 

escrita é gerido pela lógica do passado, escreve-se porque existe uma continuidade temporal 

que justifica a necessidade do texto para comunicar algo numa possível ausência. Como 

disciplina histórica, cabe à filologia compreender a escrita num determinado tempo e isso, 

naturalmente, implica em conhecer as práticas de produção, circulação e usos dos textos. Para 

Fagundes Duarte (2012, p. 59-65): 

 
A Crítica textual é uma disciplina filológica e por isso, e tendo ainda em conta 

o sentido geral que actualmente lhe reconhecemos, deve ser encarada como 

um dos ramos da História, na medida em que se ocupa do processo histórico 

dos textos em duas vertentes fundamentais: o texto em processo de produção e 

                                                             
105 A palavra Filologia está sendo empregada aqui no sentido de edição de texto. 
106Traduzindo: “A filologia nasceu sob o signo da história e seu objeto era o estudo dos textos. […] os filólogos 

dedicados à crítica textual [não] são indiferentes a um enfoque condicionado pelo tempo. A circulação, a 

transmissão de uma obra – manuscrita ou impressa – traz consigo erros que podem enturvar, quando não mudar 

radicalmente seu conteúdo. […] a história é um guia essencial da filologia. […] Um dos primeiros impulsos que 

movem esta etapa da filologia é o de recuperar o legado histórico, reconstruir o passado partindo dessa perspectiva 

arqueológica. […] O enfoque histórico da matéria tratada informou desde um principio as pesquisas filológicas.” 
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o texto em processo de transmissão. [A Crítica Textual trata] [...] 

obrigatoriamente com textos cuja forma e cujo conteúdo foram lá postos para 

serem consumidos por leitores situados, enquanto alocutários, no mesmo 
estado de língua e no mesmo universo referencial em que se encontrava o 

agente ilocutário (o autor, [...]). [...] é objeto de estudo da Crítica Textual o 

estudo dos textos no que diz respeito à sua produção ou à sua transmissão 

material [...] (DUARTE, 2012, p. 59-65).  

 

A atividade filológica transcende o ofício do historiador porque, além dos elementos 

extrínsecos que o texto suscita, volta-se também para o texto como um construto linguístico. 

Nesse sentido, para Luciana Picchio,  

 

Filólogo é quem, utilizando todos os instrumentos dos quais pode dispor, 

estudando todos os documentos se esforça por penetrar no epistema que 
decidiu estudar, procurar a voz dos textos e de um passado que já não 

considera sufocado pelos extratos sobrepostos (PICCHIO, 1979, p. 234).    

 

A relação entre Filologia e História é unânime entre os praticantes dessa disciplina, 

entretanto, vale questionar se essa estrita afinidade manteve-se mesmo depois das recentes 

inovações do campo historiográfico. Talvez essa pergunta possa ser respondida a partir das 

considerações feitas pelos filólogos, ao reconhecerem uma nova fase da Crítica Textual, 

iniciada desde a década de 1930, classificada por alguns como “Nova Crítica Textual” ou 

“Nova Filologia” (SPAGGIARI; PERUGI, 2004; PÉREZ PRIEGO, 1997; MCGANN, 

1992)
107

.  

A Crítica Textual como disciplina científica nasceu no século XIX a partir dos estudos 

do alemão Karl Lachmann e de outros tantos filólogos que se empenharam na edição de textos 

bíblicos e dos grandes autores da antiguidade clássica.  

O método lachmaniano (como foi batizado), concentra-se numa realidade textual cuja 

busca pelo original perdido é o seu maior objetivo, instituindo rigor no estabelecimento do 

texto crítico. Esse método foi influenciado pelas teorias positivistas do século XIX e atende às 

exigências do rigor científico próprias da época. Durante o século XX, o método lachmaniano 

foi questionado e adaptado às novas realidades textuais, ao lidar com textos autorais. Assim, 

não se buscava mais o original perdido, mas a recuperação do “ânimo autoral” diante da 

pluralidade dos testemunhos autógrafos. Mas ainda o que prevalece nessa abordagem é a busca 

pelo estabelecimento do texto, limpo das violações, erros e rasuras, ocorridas no curso da 

                                                             
107Spaggiari; Perugi (2004), Perez Priego (1997) denominam de Nova Filologia a renovação da crítica textual que 

se processou no âmbito italiano a partir da década de 1930. 
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história da transmissão do texto
108

. Esse tipo de postura é incompatível com a renovação das 

práticas historiográficas, porque ignoram que o texto, qualquer que seja ele (uma cópia ou 

versão que destoe do original), é testemunho histórico e serve como fonte para entender o modo 

como os homens se relacionaram com a escrita no passado.  

Para Shillingsburg (2004), durante grande parte do século XX, a autenticação do texto 

representada pelo ânimo autoral foi o princípio fundamental que norteou a Crítica Textual. 

Nesse período não houve grandes discrepâncias entre os filólogos, eles apenas divergiram 

quanto ao método empregado para o estabelecimento do texto. Todos os esforços do editor 

residiam em apresentar um texto autorizado, uma “verdade” que emanava de um “texto ideal” e 

do “ânimo autoral”.  

Na Crítica Textual tradicional o que importa é o texto, entendido como a  

 

[...] order of words and punctuation as contained in any one physical form, 
such as manuscript, proof, or book. A text is the product of the author’s, or the 

author-and-others’, physical activity in the attempt to store in tangible form 

the version the author currently intends […] That is, the same text can exist 

simultaneously in the memory in more than one copy or in more than one 
form. The text is contained and stabilized by the physical form but is not the 

physical form itself. Each text represents more or less well or completely a 

version of the work (SHILLINGSBURG, 2004, p. 46)
 109

. 

 

Esse modo de compreender o texto favorece a elaboração de edições que ignoram os 

códigos bibliográficos
110

 e demais documentos consultados pelo filólogo, ao longo da sua 

pesquisa. O conjunto de informações extra linguísticas e os diversos documentos que se 

relacionam com o texto, quando agregados à edição, tornam o trabalho muito mais completo. 

Segundo Lucía Megías (2010), documentos paratextuais   

 

[…] no encuentran su lugar en las ediciones críticas tradicionales: Facsímiles, 

transcripciones (semi)paleográficas de los testimonios base para los estudios 

linguísticos; presentaciones críticas de los mismos (de manera optativa); 
intertextos: fuentes textuales de la obra; intratextos: fragmentos de otros textos 

del autor / época en que aparece el mismo texto editado; y numeroso material 

de apoyo - tanto iconográfico como sonoro o textual - que se considera 

                                                             
108 Não se pretende aqui esboçar uma história da Crítica Textual, mas sinalizar de que forma essa disciplina 

relaciona-se com as mudanças epistemológicas que se processaram durante o século XX. 
109Traduzindo: “[...] a ordenação de palavras e a pontuação que consta sob qualquer formato físico, seja um 

manuscrito ou um livro. Um texto é o produto do autor, ou o autor e outros, a atividade física na tentativa de 

armazenar em forma palpável a versão do autor num determinado momento. [...] Ou seja, um mesmo texto pode 

existir simultaneamente em mais de uma cópia ou em mais de um testemunho. O texto está contido e 

estabilizado pela forma física, mas não é a forma física em si. Cada texto representa uma versão do trabalho.”.  
110 Os códigos bibliográficos são os elementos materiais que garantem a percepção do texto pela visão, dos quais 

se podem depreender algum sentido. Integram os códigos bibliográficos as dimensões do papel, a cor da tinta, o 

tipo de letra, a disposição da mancha sobre a página, as gravuras, o destaque para palavras, a encadernação, os 

títulos, o layout etc. 
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pertinente y necesario para la compresión global del texto (LUCÍA MEGÍAS, 

2010, p. 244)
111

.  

 

Todos esses documentos são manipulados ou mesmo elaborados pelo filólogo em 

função do estabelecimento do texto, mas nas edições críticas tradicionais costumam aparecer 

apenas o texto crítico com um aparato resumido e às vezes incompreensível ao leitor. 

Entretanto, a partir da década de 1980 (MCGANN, 1992), intensificaram-se, no âmbito da 

Crítica Textual, novos interesses e formas de compreender a edição de textos, valorizando a 

pluralidade de elementos extra-linguísticos.  

De acordo com Rubio Tovar (2004), nota-se uma reorientação das práticas filológicas 

desde a década de 1970, já influenciada pela renovação do campo historiográfico. Mas foi a 

partir de 1980 que as renovações ganharam força no âmbito da Crítica Textual, influenciadas 

também por uma disciplina que nasceu dela, a Crítica Genética.  

Os textos passaram a interessar aos filólogos, não apenas como códigos linguísticos, 

mas como documentos que consistem 

 
[...] of the physical material, paper and ink, bearing the Configuration of signs 

that represents a text. Documents have material existence. Each new copy of a 

text, whether accurate or inaccurate, is a new document
112

. 

(SHILLINGSBURG, 2004, p. 47). 

 

Essa ideia está em consonância com a visão sociológica de Donald McKenzie ao 

considera que      

 

[...] cualquier versión particular [de um determinado texto] tendrá su propia 
identidad histórica, no sólo para su autor, sino también para el particular 

conjunto de lectores que la compraron y la leyeron, […] Históricamente, 

puede que no haya razones lógicas para que una versión sea editada por 

delante de otra. Podemos elegir ésa o aquella por motivos estéticos, pero eso 
es un problema distinto.  

[…] La única regla incuestionable parece ser que no debemos hacer una 

combinación de todas las versiones, puesto que destruiríamos la historicidad 
de cada una de ellas. […] Las versiones no son sólo distintas, sino que 

testimonian un conjunto preciso de significaciones en sucesivos momentos de 

la historia
113

 (MCKENZIE, 2005, p. 53).  

                                                             
111 Traduzindo: “[...] não encontram seu lugar nas edições críticas tradicionais: Fac-símiles, transcrições 
(semi)paleográficas dos testemunhos base para os estudos linguísticos; apresentações críticas dos mesmos (de 

maneira optativa); intertextos: fontes textuais da obra; intratextos: fragmentos de outros textos do autor / época em 

que aparece o mesmo texto editado; y numeroso material de apoio – tanto iconográfico como sonoro ou textual – 

que se considera pertinente e necessário para a compreensão global do texto”. 
112 Traduzindo: “[...] na forma material, papel e tinta, a configuração de sinais que representa um texto. Os 

documentos têm existência material. Cada nova cópia de um texto, seja exata ou imprecisa, é um novo 

documento”. 
113 Traduzindo: “[...] qualquer versão particular [de um determinado texto] terá sua própria identidade histórica, 

não somente para seu autor, mas também para o particular conjunto de leitores que a compraram e a leram, […] 
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Os erros de impressores, as várias edições e testemunhos, as notas marginais e demais 

marcas de cada “encarnação” do texto têm uma história que interessa conhecer, principalmente 

porque revelam o modo como os sujeitos de um determinado tempo se relacionaram com os 

textos e imprimiram suas marcas neles. Donald McKenzie (2005) propõe considerar cada 

testemunho em sua potencialidade histórica, porque, segundo ele cada texto é essencialmente 

um construto social.  

Esse modo de pensar ganhou força entre os filólogos na década de 1990, como se pode 

notar em Miguel Angel Pérez Priego:    

 

Los testimonios son efectivamente individuos históricos, con una fisionomía 

propia, portadores en su seno muchas veces de elocuentes huellas y datos 
respecto de dónde se compusieron, quién los cargó o poseyó, quiénes fueron 

los copistas, los impresores, los lectores, qué tipo de papel y de letra fue 

utilizado, que taller tipográfico, etc. Todo ello nos proporciona una 

información muy interesante, por supuesto, para la historia cultural, pero 
también muy rica y aprovechable desde la validez y agrupación de los 

testimonios según la información que poseamos, por ejemplo, de la calidad de 

un determinado scriptorium o un taller tipográfico, la procedencia de los 
originales o copias de que solía servirse, la antigüedad y calidad de los 

soportes materiales de copia, etc.
114

 (PÉREZ PRIEGO, 1997, p. 36). 

 

A questão posta por Pérez Priego é de ordem histórica, social e cultural, não se trata de 

abordar o texto apenas como um construto linguístico, mas como produto da ação humana. 

Ainda segundo Miguel Angel Pérez Priego (1997), essa nova fase da Crítica Textual   

 
[…] pretende entonces introducir aires nuevos en la rigidez metodológica 

imperante, romper las cadenas a un tiempo del duro dogmatismo 

lachamanniano y del simplista escepticismo bedieriano. La propuesta será la 

de combinar el rigor estemático con el estudio de la historia de la tradición de 
los textos particulares, individualizando así cada problema. [...] el estudio de 

la tradición como sustancial a la crítica del texto y no como algo secundario e 

inconexo. De tal modo los testimonios individuales no serán ya considerados 
como simples portadores de errores y variantes, sino como productos de una 

                                                                                                                                                                                                 
Historicamente, possa ser que não exista razões lógicas para que uma versão seja editada em detrimento de outra. 

Podemos escolher essa ou aquela por motivos estéticos, mas isso é um problema diferente. […] A única regra 

inquestionável parece ser que não devemos fazer uma combinação de todas as versões, uma vez que destruiríamos 

a historicidade de cada uma delas. […] As versões não são somente diferentes, ela testemunham um conjunto 
preciso de significações em sucessivos momentos da história”. 
114 Traduzindo: “Os testemunhos são efetivamente indivíduos históricos, com uma fisionomia própria, portadores 

em seu essência muitas vezes de eloquentes marcas e dados sobre o lugar onde elas foram produzidas, quem as 

carregou ou possuiu, quem foram os copistas, os impressores, os leitores, que tipo de papel e de letra foi utilizado, 

que oficina tipográfica, etc. Todo ello nos proporciona una información muy interesante, por supuesto, para la 

historia cultural, pero también muy rica y aprovechable desde la validez y agrupación de los testimonios según la 

información que poseamos, por ejemplo, de la calidad de un determinado scriptorium o un taller tipográfico, la 

procedencia de los originales o copias de que solía servirse, la antigüedad y calidad de los soportes materiales de 

copia, etc.” 
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determinada configuración cultural, que es interesante conocer también para la 

propia crítica textual
115

 (PÉREZ PRIEGO, 1997, p. 15-16). 

 

Essa visão ainda não é compartilhada por todos os filólogos, pois para muitos deles, a 

restituição do texto tal como foi idealizado pelo autor com foco apenas nos elementos 

linguísticos ainda é o único objetivo da Crítica Textual.  

Nesse sentido, Shillingsburg (2004) esclarece que, no campo da Crítica Textual, existem 

diferentes abordagens e todas elas são legítimas à medida que mantêm coerência em seus 

princípios. Ele destaca cinco diferentes abordagens pertinentes na Crítica Textual: “[...] 

bibliographical, documentary, sociological, authorial, and aesthetic […] (SHILLINGSBURG, 

2004, p. 133)
116

”. Nas três primeiras abordagens o filólogo pratica a Crítica Textual em diálogo 

com a sociologia dos textos e a história cultural das práticas de escrita. Nas duas últimas 

abordagens, a história do texto surge como recurso para o estabelecimento de um texto, como 

propõe o método lachmaniano.  

Para Germán Orduna (2005, p. 19) uma edição somente pode ser qualificada de crítica 

quando apresentar um denso estudo da história do texto (evidenciando os processos de 

produção, circulação e recepção), mesmo quando esse texto oferecer apenas um testemunho. O 

debate acerca do estabelecimento do texto, o modo como as variantes são tratadas e a busca da 

“vontade última do autor” tem gerado polêmicas e ainda divide os filólogos. Mas nos últimos 

anos, além das mudanças epistemológicas ocorridas no âmbito das ciências humanas, os 

avanços da tecnologia no campo da transmissão dos textos, com o advento da informática, 

também vem suscitando importantes reflexões.  

As renovações que se observam na Crítica Textual identificam-se com a Nova História 

Cultural, quando valoriza o texto em sua historicidade, considerando cada uma das suas 

“existências”, como produtos de uma determinada configuração cultural que têm suas próprias 

práticas de leitura e de escrita. Dessa forma, concorda-se com Sílvio Elia (1993, p. 64) quando 

ele diz que: “[...] o mundo gira e, com ele, as constelações paradigmáticas do céu histórico. [...] 

[e por isso] cada época tem a sua [...] Crítica Textual.”  

                                                             
115 Traduzindo: “Pretende-se então introduzir ares novos na rigidez metodológica imperante, romper as amarras de 

um tempo em que prevaleceu o duro dogmatismo lachamanniano e do simplista ascetismo bedieriano. A proposta 

será a de combinar o rigor estemático com o estudo da história da tradição dos textos particulares, 

individualizando assim cada problema. [...] o estudo da tradição como substancial à crítica do texto e não como 

algo secundário e separado. De tal modo os testemunhos individuais não serão já considerados como simples 

portadores de erros e de variantes, mas sim como produtos de uma determinada configuração cultural, que é 

interessante conhecer também para a própria crítica textual.” 
116 Traduzindo: “[...] bibliográficas, documentais, sociológicas, autoral e estética”. 
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Ao considerar os erros, as variantes e os códigos bibliográficos como produtos da ação 

humana e importantes elementos que participam dos sentidos do texto, a Crítica Textual amplia 

seus interesses e avança em direção à Nova História Cultural, à sociologia dos textos, à história 

das práticas de leitura e de escrita e à História da Cultura Escrita.  

Para tornar esse diálogo mais profícuo Miguel Angel Pérez Priego (1997), Jerome 

McGann (1992), Sánchez-Prieto Borja (2003) e José Manuel Lucía Megías (2009; 2010) 

sugerem uma prática editorial que respeite as individualidades históricas dos textos, editando, 

na medida do possível, todos os testemunhos e os elementos paratextuais que possam valorizá-

lo como produto da ação humana.  

Podem-se evidenciar as diversas histórias do texto ao longo de sua existência. Não se 

trata, portanto, de eliminar os erros de impressores, de escolher uma variante ou reconstituir o 

original perdido, mas sim de compreender cada uma das marcas impressas no texto, de 

compreender os testemunhos como portadores de sentidos, inscritos numa materialidade 

específica e que, por isso mesmo, revelam as formas como os sujeitos históricos se 

relacionaram com o texto. Editar todos os testemunhos não significa apenas reproduzi-los em 

fac-símiles, mas explorar suas singularidades históricas
117

, relacionando o texto a outros 

documentos que podem elucidar melhor a sua sócio-história.  

Armando Petrucci (1986, p. 11), ao tratar da reprodução facsimilida pura e simples sem estar 

acompanhada de um estudo histórico do texto, fez o seguinte comentário: “[...] Mi rifiuto di essere un 

paleógrafo di fac-simile, mio lavoro è quello di studiare il testo all'interno della società.”     

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. Por conta disso, compreender o texto em suas potencialidades de significações 

implica adotar um método interdisciplinar que concilie, ao mesmo tempo, a Crítica Textual e a 

história das práticas culturais da escrita (CHARTIER, 2002b, p. 62). Agindo assim, os filólogos 

cumprirão sua função transcendente na qual  

 

[...] o texto deixa de ser um fim em si mesmo da tarefa filológica para se 

transformar num instrumento que permite ao filólogo reconstituir a vida 
espiritual de um povo ou de uma comunidade em determinada época (SPINA, 

1994, p. 83). 

 

                                                             
117 Traduzindo: “[..] Recuso-me recuso a ser um paleógrafo do facsímile, meu trabalho consiste em estudar o texto 

inserido na sociedade.”  
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Nesse sentido, a Crítica Textual também deixou de ser uma disciplina auxiliar para 

conquistar seu espaço no campo da interpretação, buscando compreender o texto em seus 

aspectos sociais, históricos e culturais. Segundo Luciana Picchio,  

 

[...] o filólogo sabe hoje não ser ele um mero preparador de textos a serem 

entregues depois, prontos para a interpretação, a um pesquisador de grau 
superior, identificável com o crítico literário. 

O filólogo sabe desde o início que o seu estatuto é o de crítico, pois nenhuma 

constituição textual, nenhuma emenda seriam possíveis fora ou antes de uma 
compreensão total, de uma interpretação no sentido mais amplo e preciso do 

termo (PICCHIO, 1979, p. 211-121, grifo nosso). 

 

Adotar uma postura crítica diante do texto implica em compreender a sua materialidade, 

o modo como ele foi lido, as condições políticas e culturais que lhe permitiram chegar até os 

leitores. Assim, o filólogo deixa de ser um mero preparador de texto, para se insurgir como 

crítico amparado nos seus conhecimentos sobre o texto que é o reflexo da sociedade.  

Por isso, segundo Chartier (2002b, p. 62), já não se justifica o raciocínio neoplatônico de 

que o texto pode apresentar-se como uma entidade cujas diferentes formas não alteram a sua 

estabilidade linguística e semântica, podendo ser reproduzido sempre igual a si mesmo. Além 

disso, um texto não surge de repente, como por geração espontânea, sua existência exige, antes 

de tudo, a ação de vários atores sociais.  

Segundo Lose e Telles ([201...]), “[...] a Filologia estuda o fato cultural” e, por conta 

disso, são muitos os questionamentos que os filólogos podem fazer ao texto, dependendo dos 

objetivos a que se proponha. No que diz respeito aos impressos, por exemplo, Chartier (2002a, 

p. 127) adverte que eles não são propriamente “escritos”, mas sim manufaturados, envolvendo 

vários sujeitos nesse processo: “autores”, editores, componedores, tipógrafos, ilustradores, 

encadernadores etc. Esses sujeitos geralmente não são lembrados, mas tomam decisões de 

grande importância e que repercutem no produto final que chega aos leitores. Os “operários do 

texto” decidem desde o tipo de letra, a disposição do texto na página, o tipo de papel, a 

encadernação, a capa e tomam decisões sobre palavras e trechos. Isso certamente influencia na 

maneira como os textos serão lidos, apropriados.  

Desse modo, cada vez que o texto é retomado, seja numa nova edição, seja através de 

uma cópia ou de uma nova leitura, ele se renova ou transcende seus sentidos. Para Mikhail 

Bakhtin    

 
[...] cada texto [...] é algo individual, único e singular, e nisso reside todo o seu 

sentido (sua intenção em prol da qual ele foi criado). É aquilo que nele tem 

relação com a verdade, com a bondade, com a beleza e com a história. [...] é 

possível [...] a reprodução mecânica do texto (por exemplo, a cópia), mas a 
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reprodução do texto pelo sujeito (a retomada dele, a repetição da leitura, uma 

nova execução, uma citação) é um acontecimento novo e singular na vida do 

texto, o novo elo na cadeia histórica da comunicação discursiva (BAKHTIN, 
2006, p. 310-311).  

 

O texto habita um espaço que molda a sua identidade, por isso, toda edição é uma 

desapropriação, uma desterritorialização. Ao empreender uma edição, transplantando o texto 

para um novo suporte, alteram-se os códigos bibliográficos e, consequentemente, seus 

significados mudam, mesmo quando, aparentemente, o texto não muda sua estrutura 

linguística.  

Por muito tempo, a Crítica Textual esteve preocupada apenas em preservar unicamente a 

unidade do texto, voltando-se apenas para os códigos linguísticos, mas agora é preciso 

reivindicar também atenção para os códigos bibliográficos, os demais aspectos extra-

linguísticos que envolvem a materialidade do texto e as demandas sócio-históricas que 

permeiam os meios de produção, circulação e apropriação dos textos.  

Ao dar ênfase a essas questões, o filólogo não precisa apresentar escusas ou criar novos 

termos para designar as suas práticas, porque o que ele estará fazendo é propriamente Crítica 

Textual, afinal de contas,“[...] la filología, entendida como crítica textual, no es un instrumento 

de la crítica, sino crítica en sí misma
118

” (SÁNCHEZ-PRIETO BORJA, 2003, p. 113). Mas, 

para que o filólogo atue como crítico diante do texto é preciso reconhecê-lo como produto 

cultural e as implicações que isso denota. Segundo Telles e Santos  

 

Ao se fazer a opção pela edição de um texto, deve-se levar em conta seu 

processo de produção e transmissão por meio de seus testemunhos. [...] Tem-
se então de tecer considerações sobre o suporte de escrita, os instrumentos 

utilizados para a escrita ou reprodução, por cópia ou impressão, quem 

escreveu ou reproduziu o texto, o contexto sócio-histórico de produção e de 

reprodução, entre outros aspectos. Estas e outras informações iluminam o 
texto a ser editado, conjugando o trabalho da Crítica Textual com o de outros 

campos do conhecimento, ampliando-se as relações, quando necessário, ao 

estudo e a prática editorial desenvolvidos (TELLES; SANTOS, 2012, p. 65-
66, grifo nosso)    

 

O estabelecimento do texto continua sendo válido, legítimo e necessário, mas ele não 

deve ser um fim em si mesmo. Os elementos paratextuais e prototextuais que integram os 

dossiês dos textos precisam aparecer para os leitores, porque eles reúnem valiosas informações 

que podem enriquecer a sua leitura. Não se pretende diminuir o mérito das práticas de edição 

                                                             
118 Traduzindo: “A filologia, entendida como crítica textual, não é um instrumento da crítica, mas sim crítica em si 

mesma”. 
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mais tradicionais, mas sim ampliar os horizontes da atuação filológica, fomentando o diálogo 

interdisciplinar.  

Durante muito tempo, a Crítica Textual manteve uma relação estrita com a linguística e a 

literatura, concentrando suas análises críticas apenas nos aspectos que interessavam a essas 

duas disciplinas (abordando o texto apenas nos seus aspectos linguístico e literário), mas agora 

é preciso ampliar a abordagem filológica para o diálogo interdisciplinar mais amplo, para uma 

compreensão do texto como produto cultural e histórico complexos.   

Nesse sentido, a Nova História Cultural traz inúmeras contribuições para a Crítica 

Textual, ao se propor a reconstituir as singularidades do texto através do estudo das práticas de 

escrita e de leitura. Esse modo de fazer história vislumbra o texto como produto cultural e, por 

isso, tornou-se um ponto de convergência para várias disciplinas que se dedicam ao estudo do 

texto. Certamente, a crise dos paradigmas e os novos diálogos que vem se processando entre as 

ciências humanas têm favorecido uma nova visão de Crítica Textual.  

Segundo Chartier  

 
El entrecruzamiento inédito de enfoques que, durante mucho tiempo, fueron 

ajenos unos a otros (la crítica textual, la historia del libro, la sociología 

cultural), pero que une el proyecto de la “nueva historia cultural”, tiene una 

meta fundamental: comprender cómo las apropiaciones particulares e 
inventivas de los lectores singulares (o los espectadores) dependen, en su 

conjunto de los efectos de sentido construidos por las obras mismas; de los 

usos y de las significaciones impuestas por las formas de su publicación y 
circulación, y de las competencias, categorías y representaciones que rigen la 

relación que cada comunidad tiene con la cultura escrita
119

 (CHARTIER, 

2005, p. 29).  

 

A relevância da escrita nos estudos históricos e os desdobramentos da crise dos 

paradigmas, durante o século XX, contribuíram para a constituição de uma disciplina que tem 

se destacado no âmbito acadêmico pelo seu caráter interdisciplinar. Trata-se da História da 

Cultura Escrita que segundo Antônio Castillo Gómez   

 

[...] se define por el alcance de sus enunciados y por la interdisciplinaridad de 

un método que debe buscar las alianzas con cuantos saberes tienen su objeto 

en el estudio de la escritura. Una propuesta, en consecuencia, que viene a 

superar la distinción convencional entre la historia de la escritura, por un lado 
y la historia del libro y de la lectura, por otro, para hacerlas convergir en un 

                                                             
119 Traduzindo: “O entrecruzamento inédito de enfoques que, durante muito tempo, foram alheios uns aos outros (a 

crítica textual, a história do livro, a sociologia cultural), mas o que une o projeto da “nova história cultural”, tem 

uma meta fundamental: compreender como as apropriações particulares e inventivas dos leitores singulares (ou os 

espectadores) dependem no seu conjunto dos efeitos de sentido construídos pelas obras mesmas; dos usos e das 

significações impostas pelas formas de sua publicação e circulação, e das competências, categorias e 

representações que regem a relação que cada comunidade tem com a cultura escrita.” 
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espacio común: el de la historia social de cultura escrita, cuyo cometido sería 

el estudio de la producción, difusión, uso y conservación de los objetos 

escritos, cualquiera que sea su concreta materialidad - del documento oficial a 
la carta privada - o soporte - de la tablilla de arcila a la pantalla electrónica - . 

[…]
120

 (CATILLO GÓMEZ, 2001, p. 19-20). 

 

Observa-se que os objetivos da História da Cultura Escrita transcendem uma concepção 

de escrita como um mero sistema gráfico, ela adquire valor como categoria de análise histórica 

cujo estudo deve atender às consequências sociais e culturais derivadas da implantação e 

extensão do código escrito. Desse modo, a escrita passa a ser compreendida em suas diferentes 

funções e consequentes práticas materiais e usos, sempre em referencia às respectivas 

sociedades históricas com suas peculiaridades.  

De acordo com Castillo Gómez (2003), a História da Cultura Escrita busca 

 

[...] saber por qué razones se ha hecho uso de la escritura en cada momento y 

sociedad, conocer la distribución de las capacidades de escribir y de leer, las 
materialidades de lo escrito, y los distintos lugares, espacios y maneras en los 

que se ha experimentado su recepción, en fin, las prácticas de la escritura y de 

la lectura, es una forma de hacer historia cultural.  

Entendida así, la cultura escrita pone de manifiesto la rica gama de sus matices 
y se configura como un espacio de investigación abierto al diálogo 

interdisciplinar (CASTILLO GÓMEZ, 2003, p. 96).
121

 

[…] la historia de la cultura escrita se distingue de otras formas de practicar la 
historia cultural por la valorización que otorga al análisis morfológico de los 

productos escritos. Una especificidad que reserva un papel destacado a las 

disciplinas eruditas pues son éstas las que poseen las herramientas 
conceptuales más adecuadas para el examen de las formas materiales de los 

objetos escritos. En definitiva, la historia de la cultura escrita constituye un 

nuevo espacio científico para dichas materias, pero esto no debe confundirse 

con la equiparación de sus objetos y métodos de estudio
122

 (CASTILLO 
GÓMEZ, 2003, p. 108-109). 

    

                                                             
120 Traduzindo: “[…] define-se pelo alcance de seus enunciados e pela interdisciplinaridade de um método que 

deve buscar as alianças com quantos saberes têm seu objeto no estudo da escrita. Uma proposta, em consequencia, 

que vem superar a distinção convencional entre a história da escrita, por um lado e a história do livro e da leitura, 

por outro, para fezê-las convergir num espaço comum: o da história social da cultura escrita, cujo objetivo seria o 

estudo da produção, difusão, uso e conservação dos objetos escritos, qualquer que seja sua concreta materialidade 

– do documento oficial à cara privada – o suporte – da tabuinha de argila à tela eletrônica – .”  
121 Traduzindo: “[...] saber por que razão fez-se uso da escrita em cada momento e sociedade, conhecer a 

distribuição das capacidades de escrever e de ler, as materialidades do escrito, e os diferentes lugares, espaços e 

maneiras pelas quais se experimentou sua recepção, enfim, as práticas da escrita e da leitura, é uma forma de fazer 

história cultural. Entendida assim, a cultura escrita põe de manifesto a rica gama de suas características e se 
configura como um espaço de pesquisa aberto ao diálogo interdisciplinar”. 
122 Traduzindo: “[…] a história da cultura escrita se diferencia de outras formas de praticar a história cultural pela 

valorização que outorga a análise morfológica dos produtos escritos. Uma especificidade que reserva um papel 

destacado às disciplinas eruditas, pois são estas as que possuem as ferramentas conceituais mais adequadas para o 

exame das formas materiais dos objetos escritos. Definitivamente, a história da cultura escrita constitui um novo 

espaço científico para estas matérias, mas isto não deve se confundir com a equiparação de seus objetos e métodos 

de estudo”. 
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Nota-se que, nas últimas décadas, processou-se um verdadeiro boom dos domínios da 

história que, a partir de 1970, se viu ameaçada pela crise dos paradigmas. A história se 

revigorou, tornando-se nova e cultural, ampliou seus horizontes em direção a outras ciências 

com as quais aprendeu e ensinou. O resultado de tudo isso é positivo, porque, afinal de contas, 

todos saem ganhando (historiadores, sociólogos, antropólogos, filólogos etc.). Há de se 

reconhecer que as intensas reflexões que ocorreram no âmbito da história, modificaram de 

forma significativa a compreensão das dimensões sociais, culturais e históricas da escrita. Isso 

evidenciou a importância de se compreender a historicidade primordial do texto e vem 

reorientando as pesquisas para uma história cultural de suas práticas. 

As reflexões e inovações dos domínios da história, principalmente, a partir da Nova 

História Cultural, favoreceram a renovação da Paleografia, da Bibliografia Textual, da 

Diplomática, da Crítica Textual e o surgimento da História da Cultura Escrita. Esses campos do 

saber revitalizaram-se à medida que passaram a admitir a necessidade dos diálogos 

interdisciplinares patrocinados pelo fim das disputas por territórios e da demarcação de 

fronteiras rígidas.     
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5 DO IMPRESSO AO DIGITAL: NOVAS PRÁTICAS CULTURAIS DA ESCRITA, 

NOVAS PERSPECTIVAS DA CRÍTICA TEXTUAL 

 

No technology, not even the apparently autonomous computer, can every 
function as a writing space in the absence of human writers and readers

123
 

(BOLTER, 2009, p. 18). 

 

Sabe-se que a influência da escrita sobre a sociedade está diretamente relacionada ao 

modo como os textos são produzidos, circulam e são lidos em determinados momentos e 

contextos. Desde as inscrições em pedras, as placas de argila, as tabuinhas de cera, os rolos de 

pergaminho e papiro, os códices manuscritos, os impressos em papel e até a escrita digital, 

todos esses diferentes meio de transmissão do texto desencadearam práticas culturais 

específicas que contribuíram para se definir os rumos das sociedades letradas.  

Segundo Roger Chartier, 

 
Uma realidade textual não deve ser entendida unicamente em sua dimensão 

literária, pois também arraiga-se profundamente em sua realidade material [...] 

lemos Platão, Tucídices, Heródoto ou Sófocles como se houvessem escrito 
códices ou, mais ainda, textos feitos para a imprensa, de modo que se esquece 

que as formas materiais implicam formas de entendimento dos textos. Este 

esquecimento é um obstáculo para reconstruir os sentidos próprios em seu 

mundo específico [...] (CHARTIER, 2001, p. 43-44).    
 

Desse modo, os textos não são apenas códigos alfanuméricos inscritos numa superfície, 

capazes de conservar seus significados inalterados, independente das circunstâncias materiais a 

que eles estão sujeitos. Ao mudar os códigos bibliográficos, os sentidos dos textos são 

naturalmente alterados. Isso ocorre porque “[...] a text is a laced network of linguistic and 

bibliographical codes”
124

 (MCGANN, 1991, p. 13). Assim, está claro que os sentidos dos textos 

residem na soma desses dois códigos, além dos inúmeros elementos sociais, históricos e 

culturais que os compõem.     

No âmbito filológico, George Bornstein (2001, p. 179) utilizou a expressão “contextual 

codes
125

”, para relacionar as características dos códigos bibliográficos e linguísticos aos 

diferentes contextos de escrita e leitura. Segundo Bornstein (2001, p. 179) “[…] on the one 

                                                             
123Traduzindo: “Nenhuma tecnologia, nem mesmo o computador aparentemente autônoma, jamais pode funcionar 

como um espaço de escrita na ausência de escritores e leitores humanos”. 
124 Traduzindo: “[...] um texto é uma rede atada de códigos linguísticos e bibliográficos”. 
125 Traduzindo: “Códigos contextuais”. 
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hand, [...] a contextual code is bibliographic in that it pertains to the physical constitution of the 

volume; on the other, the contextual code is linguistic in that it is made up of words
126

. 

O conceito de códigos contextuais abrange os aspectos históricos, sociais e culturais que 

permeiam a construção de uma página escrita, porque, segundo Bornstein:  

 

[...] the work of literary art exists in more than one place at the same time […] 

any particular version that we study of a text is always already a construction, 

one of many possible in a world of constructions”
127

 (BORNSTEIN, 2001, 

p. 5).  

 

A escrita de um texto, sua publicação ou uma nova edição estão sempre rodeadas de 

acontecimentos que precisam ser revelados, através do estudo histórico das práticas culturais da 

escrita.  

Além disso, os suportes e as tecnologias de produção e difusão da escrita têm seus 

próprios códigos e em cada tempo e lugar a escrita teve diferentes significados, relacionados às 

práticas sociais específicas. Isso justifica o interesse em explorar os contextos da produção do 

texto, não apenas relacionados à criação e variação do código linguístico. Nesse sentido 

McGann considera que    

 

[…] the editorial horizon can now be seen not merely as the locus of certain 
established technical procedures, but as the very emblem of what is meant by 

the praxis of literature and the imperative to praxis. [...]  a great many writers 

and all poets, appreciate the symbolic and signifying dimensions of the 
physical medium through which (or rather as which) the linguistic text is 

embodied (MCGANN, 1991, p. 22 e 56)
128

. 

 

Independente da técnica utilizada em sua produção, cada texto é um construto linguístico, 

mas, sobretudo um evento cultural e histórico com identidade própria. Convencido dessas 

dimensões do texto, Jerome McGann (1991, p. 130) argumenta que se precisa, antes de tudo, 

engajar-se também na interpretação dos códigos extra linguísticos, principalmente nos suportes 

que transmitem os textos, para melhor compreendê-los.  

A relevância desses aspectos foi demonstrada por McGann (1991) no livro The textual 

condition, ao analisar edições críticas da obra de poetas ingleses. Segundo McGann (1991, p. 

                                                             
126 Traduzindo: “Por um lado, [...] um código contextual é bibliográfico quando se refere à constituição física do 

volume e, por outro, o código contextual é linguístico quando é constituído por palavras”.  
127 Traduzindo: “[...] A obra de arte literária pode existir em mais de um lugar ao mesmo tempo [...] qualquer 

versão particular que estudamos de um texto já é sempre uma construção, uma das muitas possíveis em um mundo 

de construções”. 
128 Traduzindo: “[…] O horizonte editorial deve ser visto não apenas como o lugar de aplicação de certos 

procedimentos técnicos, mas sim como o símbolo do que se entende por práxis da literatura e o imperativo dessa 

práxis. [...] grande parte dos escritores e poetas apreciam o simbólico e as dimensões significativas do meio físico 

através do qual (ou melhor com que) o texto linguístico é encarnado”. 
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58), William Blake, por exemplo, trabalhou duro para ilustrar suas poesias com gravuras e 

publicá-las sobre a sua vigilância
129

, mas nas posteriores edições críticas de sua obra 

concentraram-se apenas nos códigos linguísticos, prejudicando seriamente o sentido do texto.  

O caso de Willam Blake não é único e serve aqui apenas como exemplo, pois não são 

raros os casos de edições que ignoram os códigos bibliográficos e a sócio-história do texto, 

focando apenas nos aspectos linguísticos, distanciando-se do modo como o texto existiu 

materialmente no passado.  

A título de exemplo, apresenta-se uma edição semidiplomática de uma página da A Luva.  

 

Figura 58 - Exemplo de edição que não valoriza os códigos bibliográficos. 

 
           Fonte: A Luva (1929) e Barreiros [201...]. 

 

Observa-se que na edição semidiplomática somente transcreveu-se o código linguístico, 

ignorando importantes aspectos do texto que integram a sua materialidade: ilustrações, 

ornamentos das bordas, tipos de fontes, disposição do texto na mancha, etc.  

Segundo Bornstein (2001), muitos editores têm se preocupado com a história da 

transmissão do texto, mas esses estudos geralmente estão condicionados unicamente ao 

estabelecimento dos códigos linguísticos. Um texto impresso em prensas de tipos móveis, como 

é o caso dos panfletos de Eulálio Motta, ao ser editado em forma de livro ou em meio digital, 

                                                             
129 Além de poeta, William Blake (1757-1827) também foi tipógrafo e ilustrador profissional. 
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exige um modelo de edição que preserve, na medida do possível, os códigos linguísiticos, 

bibliográficos e contextuais.  

A página do panfleto, do livro e a tela do computador não funcionam da mesma forma. 

Além disso, um texto impresso em prensa de tipos móveis tem características bastante 

diferentes da impressão mediada por computadores e do texto digital lido numa tela. Desse 

modo, surge a necessidade da preservação dos códigos bibliográficos, linguísticos e 

contextuais, já que os textos vinculam-se a realidades sociais que têm suas próprias regras, por 

isso, os editores precisam dar a devida atenção aos aspectos materiais e históricos nos quais os 

textos foram escritos e difundidos.  

Roger Chartier (2002b, p. 41-42) questionou de que maneira as práticas editorias 

poderiam conviver com essa nova forma de abordar os textos e ele mesmo demonstrou que 

uma das mais importantes obras literárias do cânone ocidental, Don Quijote de la Mancha de 

Miguel de Cervantes, tem recebido atenção especial dos filólogos, no sentido de elaborarem 

edições que valorizam, de modo especial, a história primordial do texto. As edições 

monumentais de Don Quijote, ou melhor, os arquivos digitais ou hiperedições têm incluindo a 

pluralidade de testemunhos e de edições disponíveis, a variada documentação paratextual e 

tratados filológicos que envolvem estudos diversos
130

.  

Segundo Lucía Megías (2006, 2007), somente em meio digital é possível reunir, de modo 

satisfatório, documentos capazes de esboçar a sócio-história do texto, pela capacidade de 

armazenamento e difusão, pelas possíveis conexões através de hiperlinks e pelo custo das 

edições digitais. Mas editar em meio digital, textos que foram produzidos e lidos no contexto 

da cultura impressa, exige perícia filológica e profundas reflexões acerca do modo de produção, 

circulação e recepção desses textos, porque no contexto digital opera-se em outro sistema de 

escrita que tem suas próprias regras do ponto de vista do código, do suporte e das práticas 

culturais. 

Segundo Chartier (2002b, p. 109), a ordem dos discursos estabelecem-se  

 
[...] a partir da materialidade própria de seus suportes: a carta, o jornal, a 

revista, o livro, os arquivos etc. Isso não acontece mais no mundo digital, onde 

todos os textos, sejam eles quais forem, são entregues à leitura num mesmo 

suporte (a tela do computador) e nas mesmas formas (geralmente as que são 
decididas pelo leitor). É assim criada uma continuidade que não mais 

distingue os diferentes gêneros ou repertórios textuais que se tornaram 

semelhantes em sua aparência e equivalentes em suas autoridades. Daí a 

                                                             
130 Cf. A edição digital de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, elaborada pela Biblioteca Nacional da 

Espanha. Nessa hipermídia, são disponibilizadas todas as edições da obra até 1941 acompanhada de diversos 

documentos (imagens, sons e vídeos) e excelentes trabalhos filológicos (transcrições, ensaios sobre a história do 

texto, etc.) EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA, (2013).   
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inquietação de nosso tempo diante da extinção dos critérios antigos que 

permitiam distinguir, classificar e hierarquizar os discursos (CHARTIER, 

2002b, p. 109).   

 

Não há dúvida de que a escrita digital desfruta de uma nova condição textual e acolher 

manuscritos e impressos nesse novo contexto, exige o desenvolvimento de estratégias que 

preservem, na medida do possível, as características matérias dos textos. A filologia, pelo seu 

caráter genuinamente interdisciplinar e aliada à informática, é a disciplina que consegue dar 

conta dessa problemática, pois, segundo Lucía Megías (2008, p. 122), as edições digitais “[…] 

nos ofrecerán materiales relacionados de una manera impensable hasta este momento. Pero 

estos materiales, estas múltiples posibilidades sólo tendrán validez si se construyen desde los 

firmes cimentos de la filología
131

.” 

Nesse sentido, a História da Cultura Escrita também oferece importante suporte aos 

estudos filológicos já que o seu foco de interesse, num primeiro momento, concentra-se na 

história das distintas maneiras encontradas pelas culturas humanas para transmitir mensagens e 

as consequências sociais, culturais e históricas decorrentes das mudanças no modo de 

transmissão da escrita. Essas reflexões são necessárias, porque é preciso perceber as 

continuidades e inovações trazidas pelos novos suportes, principalmente quando se vive no 

limiar de mudanças e adaptações, como está acontecendo no mundo ocidental nesse início do 

século XXI: onde convivem a cultura dos impressos e a cultura digital.    

 

5.1 A CULTURA IMPRESSA: RUPTURAS E CONTINUIDADES   

 

Os novos meios de transmissão do texto sempre trouxeram consequências com 

repercussão em vários âmbitos. Ao se fazer uma digressão temporal, observa-se que o advento 

da imprensa, por exemplo, provocou avanços na cultura escrita e teve grande impacto na 

sociedade, mas os impressos não substituíram os manuscritos, eles convivem e compartilham 

dos mesmos princípios de estruturação do código que remontam à origem da escrita (a 

inscrição de marcas gráficas numa superfície).  

Do ponto de vista material, não houve uma ruptura no modo de grafar o código nos 

suportes. O que aconteceu foi a invenção de uma nova técnica de reprodução dos textos que 

modificaram os códigos bibliográficos e  ampliaram a mesma tecnologia que garantiram a 

reprodução da escrita de modo muito mais rápido. A impressão mecânica favoreceu a difusão 

                                                             
131

Traduzindo: “[...] nos oferecem materiais relacionados de uma forma impossível até este momento. Mas estes 

materiais, estas múltiplas possibilidades somente terão validade se si constituírem a partir de firmes bases 

filológicas”. 
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do texto e provocou sérias mudanças na maneira como eles passaram a participar da vida 

social. Segundo Roger Chartier:  

 

[...] um livro manuscrito (sobretudo nos seus últimos séculos, XIV e XV) e 
um livro pós-Gutenberg baseiam-se nas mesmas estruturas fundamentais do 

códex. Tanto um como outro são objetos compostos de folhas dobradas um 

certo número de vezes, o que determina o formato do livro e a sucessão dos 
cadernos. Estes cadernos são montados, costurados uns aos outros e 

protegidos por uma encadernação. A distribuição do texto na sua superfície de 

paginas, os instrumentos que lhe permitem as identificações (paginação, 
numeração), os índices e os sumários: tudo isto existe desde a época do 

manuscrito. [...] Há portanto uma continuidade muito forte entre a cultura do 

manuscrito e a cultura do impresso, embora durante muito tempo se tenha 

acredito numa ruptura total entre uma e outra (CHARTIER, 2009b, p. 7 e 9). 

 

Mesmo não se tratando de grandes mudanças, não é possível dizer que materialmente 

nada mudou do manuscrito para o impresso. Os códices medievais eram verdadeiras obras de 

arte executadas com perfeição e, por mais que os primeiros impressores se esforçassem, não 

conseguiram reproduzir o colorido e a riqueza dos manuscritos, elaborados por exímios 

iluminadores e artistas peritos na arte de grafar letras capitulares ornadas. Nesse sentido, a 

tradição manuscrita dos códices manteve por muito tempo o seu status de obra de arte, opondo-

se aos impressos considerados inferiores do ponto de vista material e artístico, mas eficientes 

na propagação dos textos.  

A tecnologia da imprensa teve o seu próprio desenvolvimento, ela foi se aperfeiçoando 

com a incorporação das inovações de outras áreas, passando pelas prensas manuais de madeira, 

a prensa de tipos fundidos em metal, as linotipos, o sistema offset e os mecanismos de 

impressão digital mediados pelos computadores. Todas essas tecnologias de impressão revelam 

características peculiares da identidade dos textos. Robert Bringhurst (2005) apresenta um 

exemplo das características das prensas de tipos móveis:  

 

A impressão tipográfica acomoda as letras dentro do papel, mas a impressão 
offset as dispõe na superfície. Muitas diferenças sutis resultam desses dois 

modos de imprimir. A prensa tipográfica dá um pouco mais de volume e 

definição à letra, especialmente nos traços mais delgados, e aumenta a 
proeminência das pontas das serifas mais finas. Os tipos de metal são 

projetados para tirar partido dessas características da impressão tipográfica. 

[...] Às vezes, negligenciam os ajustes sutis que a passagem da impressão 

tipográfica tridimensional para a impressão offset bidimensional requer 

(BRINGHURST, 2005, p. 105-106).  

 

Os desdobramentos sociais, culturais e econômicos da imprensa foram expressivos, mas 

todo o seu desenvolvimento sempre esteve atrelado ao modo como os textos foram produzidos 
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do ponto de vista material (rapidez na reprodução, desenvolvimento de modelos mais portáteis, 

como os livros de bolso, por exemplo). A impressão em larga escala foi responsável pelo 

surgimento da indústria editorial, do comércio de papel e de impressos, e pela difusão da leitura 

e da escrita. Sem a impressão em série, não existiriam os editores, os livreiro, os tipógrafos, os 

autores e, certamente, não existiriam os direitos autorias, muito menos os meios de 

comunicação de massa e todas as suas consequencias sociais, históricas e culturais. Além disso, 

também não teria acontecido o desenvolvimento das ciências do modo como ocorreu nos 

últimos trezentos anos.  

Desse modo, não há como negar que a difusão da imprensa corresponde a uma revolução 

cultural de grande proporção no mundo ocidental, sendo responsável pela constituição de uma 

cultura dos impressos que, pela suas dimensões sociais e históricas, não deixou de existir com o 

advento dos computadores e da “cibercultura”
132

. Apesar de não serem mais os únicos meios de 

difusão do conhecimento em larga escala, não há como negar que os impressos ainda têm sua 

importância na atual conjuntura social, embora seja verdade que “[...] that we no longer rely on 

print exclusively in organizing and presenting scientific and academic knowledge, as we have 

for the past 5 centuries
133

 (BOLTER, 2009, p. 4).” 

Além das mudanças já sinalizadas, as novas técnicas de produção do texto também 

provocam transformações no código linguísitico. Sabe-se, por exemplo, que a separação das 

palavras, o surgimento dos diacríticos, dos sinais de pontuação, o uso de abreviaturas e a 

sistematização dos tipos caligráficos têm uma relação intrínseca com o surgimento e a difusão 

do códice e dos livros impressos. Não se pode esquecer também que foi a popularização dos 

impressos que possibilitou a “uniformização” da língua. Segundo Marshal McLuhan (2007 

[1969], p. 199), “amplificando e estendendo a palavra escrita, a tipografia revelou e amplificou 

tremendamente a estrutura da escrita.”  

Todo texto remete a uma realidade cultural que condensa diversas evoluções processadas 

ao longo a história de escrita. No âmbito do texto digital não é diferente, ele corresponde à 

soma de várias experiências anteriores, mas também proporciona uma ampliação sem 

precedentes nos domínios da escrita. Além disso, ele instituiu uma nova noção de textualidade 

                                                             
132 Pirre Lévy (2009, p. 92) define cibercultura como “[...] o espaço de comunicação aberto pela interconexão 

mundial dos computadores e das memórias dos computadores. Essa definição inclui o conjunto dos sistemas de 

comunicação eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que 

transmitem informações. Consiste de uma realidade multidirecional, artificial ou virtual incorporada a uma rede 

global, sustentada por computadores que funcionam como meios de geração de acesso”. 
133Traduzindo: “[...] que já não dependemos exclusivamente dos impressos na organização e apresentação do 

conhecimento científico e acadêmico, como aconteceu nos últimos cinco séculos”. 
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a partir do hipertexto digital que potencializou a não linearidade da escrita, convertendo o texto 

numa hipermídia interativa.  

 

5.2 A ESCRITA DIGITAL: UMA NOVA CONDIÇÃO DO TEXTO 

 

O desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, a partir da segunda 

metade do século XX, trouxe consigo o texto digital em forma de código eletrônico que 

possibilitou, pela primeira vez, a existência do texto fora de uma superfície física. Essa 

inovação tem gerado mudanças expressivas no modo com a sociedade se relaciona com a 

escrita, estabelecendo uma nova ordem nos processos de produção, transmissão, preservação e 

uso do texto. Para Lucía Megías: 

 

La informática se ha consolidado como una nueva tecnología que ha 
desplazado a todas las existentes anteriores [...]. El cambio al que estamos 

asistiendo en los últimos decenios es de un calado mayor, sólo comparable al 

paso de la oralidad a la escritura […] La extensión del medio digital como 

forma de difusión del conocimiento y de la información es una verdadera 
revolución, que va más allá del cambio en el soporte de escritura (del pairo al 

pergamino, y de este al papel), ya que afecta a la propia materialidad del texto 

(uno de sus principios frente a la oralidad), a las técnicas de reproducción y de 
difusión y, por tanto, a las formas de recepción y de lectura. […] nos 

encontramos en la “cuna” de nuevos modelos textuales que, en parte, están 

todavía por diseñar. Y en parte nos toca a nosotros, los filólogos, plantear el 
debate de cómo deberán configurarse, sus posibilidades y características

134
 

(LUCÍA MEGÍAS, 2010, p. 229).  

 

No entanto, não se pode esquecer que o texto digital está ancorado na cultura escrita de 

tradição impressa e, por mais inovações e rupturas que o universo digital apresente (e são 

muitas), há sempre a continuidade de determinados aspectos. Segundo Bolter (2009, p. 24), o 

texto digital e o estado atual da escrita traduzem milhares de anos de evolução de uma técnica 

que sempre esteve em constante transformação, no âmbito do código em si, dos suportes e das 

práticas de produção, difusão e apropriação. Para Landow (2009, p. 76) a tecnologia digital 

pode ser nova, mas ela se utiliza dos inúmeros avanços conquistados pela escrita ao longo de 

sua história. Independente da tecnologia de processamento de dados que envolve o texto digital 

                                                             
134 Traduzindo: “A informática consolidou-se como uma nova tecnologia que substituiu todas as anteriores [...]. A 

mudança que estamos assistindo nas últimas décadas é de uma profundidade muito maior, somente comparável à 

passagem da oralidade à escrita [...] A extensão da mídia digital como um meio de difusão do conhecimento e da 

informação é uma verdadeira revolução que vai além da mudança no suporte da escrita (do papiro ao pergaminho, 

e deste ao papel), já que afeta à própria materialidade do texto (um de seus princípios frente à oralidade), às 

técnicas de reprodução e de difusão e, portanto, às formas de recepção e de leitura. [...] encontramo-nos no “berço” 

de novos modelos textuais que, em parte, estão ainda por serem projetados. E em parte interessa a nós, os 

filólogos, apresentarmos o debate de como deverão configurar-se, suas possibilidades e características”.    
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(a codificação binária), ele se torna compreensível ao leitor porque a tela do computador (ou 

dos inúmeros aparelhos de leitura de texto digital disponíveis hoje no mercado) apresenta um 

texto codificado no mesmo sistema gráfico dos impressos.  

Os códigos bibliográficos desenvolvidos pela imprensa são ajustados para a escrita 

digital. Ao estruturar o layout de uma mídia digital através da constituição de hipertextos, uma 

página de Internet, por exemplo, lança-se mão dos conhecimentos acumulados pelos tipógrafos 

e designers gráficos que desenvolveram suas técnicas no contexto da cultura impressa.  

A estruturação dos links, o tipo, tamanho e cor das fontes, o uso de maiúsculas e 

minúsculas, as técnicas para destacar palavras, o equilíbrio do espacejamento da entrelinha, o 

enquadramento da página e o uso de imagens, exigem técnicas que foram desenvolvidas ao 

longo da história da escrita. A depender do contexto, a escrita digital converte-se numa mídia 

que, além dos elementos da cultura impressa, agregam-se som e movimento, e quando 

disponibilizada na Internet ganha conotações culturais bastante amplas, sendo necessário 

expandir a noção de texto, editoração, autoria e acesso à informação.  

Isso não justifica afirmar que exista uma ruptura total entre a cultura dos impressos e a 

digital, porque grande parte dos textos que hoje se encontram no meio digital foram pensados, 

produzidos e lidos no contexto dos manuscritos ou dos impressos. Não há como negar que sem 

os desdobramentos da escrita anteriores ao advento do texto digital, nem mesmo os 

computadores existiriam.  

Por isso, situar a cultura impressa e a cultura digital em diferentes galáxias, como tem se 

tornado hábito entre vários estudiosos, não auxilia a compreender esses dois fenômenos de 

grandes dimensões sociais, porque a cultura impressa e a digital estão inseridas numa mesma 

galáxia habitada por seres humanos que é galáxia da cultura escrita.   

Os computadores exibem em suas telas, interfaces virtuais projetadas para promover a 

comunicação entre o homem e a máquina. Na estruturação dessas interfaces são utilizadas 

técnicas de computação gráfica associadas aos códigos já conhecidos e difundidos no contexto 

dos impressos, embora sejam adaptados para o universo eletrônico-computacional que é muito 

mais interativo.  

Para Bolter (2009, p. 19) 

 

Electronic writing is always involved in material culture and in contemporary 

economics. […]  economic activity throughout the developed world. 

Electronic writing may also be virtual, yet all previous writing technologies 
were virtual as well, in the sense that they invited writers and readers to 

participate in an abstract space of signs. […] The electronic writing space may 
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seem to be severed from the material world in a way that the space of print 

was not
135

 (BOLTER, 2009, p. 19).  

 

Assim como Bolter (2009, p. 19), Pierre Lévy (1999) também compartilha da idéia de 

que o texto digital está ancorado na cultura material e que os impressos, diferente do que 

normalmente se pensa, também desfrutam do princípio da virtualidade já que  

 
[...] desde suas origens mesopotâmicas, o texto é um objeto virtual, abstrato, 
independente de um suporte específico. Essa entidade virtual atualiza-se em 

múltimplas versões, traduções, edições, exemplares e cópias (LEVY, 1999, p. 

35).  

 

Para Lévy (1999), o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual e, nesse sentido, essa é a 

própria natureza da escrita. Lévy (1999, p. 15-16) utiliza uma metáfora bastante elucidativa 

para esclarecer a questão: “A árvore está virtualmente presente na semente [...] o problema da 

semente, por exemplo, é fazer brotar uma árvore.” A escrita (sinais gráficos numa superfície 

digital ou material) é propriamente a semente que traz em si um conteúdo, como a árvore que 

está latente na semente. Nesse aspecto, tanto os impressos, quanto a escrita digital desfrutam da 

virtualização, porque para o leitor o que conta é o texto na tela, inscrito no código alfabético e 

que possibilita a leitura. 

O texto digital transcende a essa noção de virtualização quando se configura como um 

hipertexto, capaz de compor uma teia de “textos” conectados através de links; ou ainda quando 

o código eletrônico é armazenado num suporte. Isso ocorre porque, materialmente, o que existe 

são impulsos eletromagnéticos gravados e a escrita encontra-se latente nesse código e sua 

visualização só é possível através da mediação de computadores.  

Segundo Landow (2009, p. 63-64),  

 

[…] todos los textos que el lector y el escritor encuentran en la pantalla de un 

ordenador son versiones creadas específicamente para ellos mientras una 
versión primaria electrónica reside en la memoria del ordenador. […] En el 

medio electrónico se interponen varias capas de sofisticada tecnología entre el 

escritor o el lector y el texto codificado. […] la virtualidad del texto e 
imágenes electrónicos no implica de ningún modo que la experiencia actual de 

lectura implique un lector desencarnado o una presentación inmaterial del 

texto mismo. […] Debemos, por ejemplo, llegar a la afirmación absolutamente 

necesaria de que las condiciones físicas, materiales de los dispositivos 
informáticos que usamos afectan a nuestra experiencia del texto virtual. […] 

El texto del ordenador puede ser virtual, pero quienes lo leemos somos todavía 

                                                             
135Traduzindo: A escrita eletrônica está sempre envolvida na cultura material e na economia contemporânea. [...] A 

escrita eletrônica também pode ser virtual, mas todas as tecnologias de escrita anteriores eram virtuais, no sentido 

de que essa escrita convidou escritores e leitores a participar de um espaço abstrato de sinais. [...] O espaço da 

escrita eletrônica pode parecer estar separado do mundo material de uma forma que o espaço de impressão não foi. 
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físicos; al leerlo dependemos de dispositivos físicos, y la lectura tiene efectos 

en el mundo físico
136

 (LANDOW, 2009, p. 63-64). 

 

Está claro que a escrita digital tem suas próprias regras e códigos, mas é preciso entender 

o que de fato ela trouxe como novidade e em que consiste a tão alarmada revolução digital. 

Desse modo, evitam-se os mitos criados em torno de visões apocalípticas que anunciaram o fim 

dos impressos (do livro mais especificamente) ou atitudes visionárias que consideraram a 

escrita digital superior em suas características. Na atualidade, esse tipo de discussão já está 

superada.  

Os impressos convivem com a escrita digital e essa convivência terá vida longa. Além 

disso, trata-se de uma boa convivência à medida que existe uma influência recíproca entre esse 

dois modos de escrita que promove inovações das práticas de produção, circulação e 

apropriação dos textos. Segundo Bolter (2009, p. 24), “digital media are refashioning the 

printed book. Because of the tension between print and digital forms, the idea of the book is 

changing”
137

 (BOLTER, 2009, p. 24).  

Os textos digitais, principalmente, os livros, já estão incorporados à indústria editorial e 

têm um mercado próprio. O sucesso dos livros eletrônicos, com base em textos digitais, criou 

uma categoria de livros chamados de e-books. Os desdobramentos desse mercado editorial, 

relativamente novo, mas já promissor, é bastante amplo e vão desde o desenvolvimento de 

tecnologias de edição de textos, à produção de aparelhos portáteis capazes de ler livros 

eletrônicos, com grande comodidade, e até reflexões jurídicas acerca da política de copyright.  

A velocidade com que o mercado de e-books tem apresentado soluções tecnológicas para 

resolver as questões de funcionalidades é muito grande. Em 2009, Umberto Eco e Jean-Claude 

Carrière (2010, [2009], p. 16) escreveram que “[...] o computador [...] não pode ser lido num 

banheiro, tampouco deitado na cama. Logo o livro se apresenta como uma ferramenta mais 

flexível.” Em 2009, a Amazon já havia lançado a segunda geração do Kindle, um aparelho 

portátil para leitura de e-books que pode ser utilizado na cama, no banheiro, em filas, no 

                                                             
136Traduzindo: “[…] todos os textos que o leitor e o escritor encontram na tela de um computador são versões 

criadas especificamente para eles enquanto uma versão primaria eletrônica reside na memória do computador. […] 
No meio eletrônico se interpõem várias camadas de sofisticada tecnologia entre o escritor ou o leitor e o texto 

codificado. […] a virtualidade do texto e imagens eletrônicas não implica de nenhum modo que a experiência atual 

de leitura implique um leitor desencarnado ou uma apresentação imaterial do texto mesmo. […] Devemos, por 

exemplo, chegar à afirmação absolutamente necessária de que as condições físicas, materiais dos dispositivos 

informáticos que usamos afetam a nossa experiência do texto virtual. […] O texto do computador pode ser virtual, 

mas quem o ler somos ainda físicos; ao ler o texto dependemos de dispositivos físicos, e a leitura tem efeitos no 

mundo físico”. 
137 Traduzindo: “Os meios digitais estão remodelando o livro impresso. Por causa da tensão entre impressão e 

formas digitais, a idéia do livro está mudando”. 
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ônibus, etc. Hoje, o texto digital pode ser lido em diversos aparelhos ajustados ao gosto de cada 

leitor (iPeds e iPhones, por exemplo) e já são produzidos e-books com tecnologia multimídia.  

 

5.1.1 Do processamento simbólico da escrita digital à hipermídia   

 

A escrita grafada diretamente numa superfície material e a escrita digital correspondem a 

diferentes tecnologias. Um texto digital envolve a manipulação de códigos informáticos que 

somente podem ser criados, manipulados, transportados e acessados a partir de computadores. 

É essa condição que torna um texto digital diferente dos demais. Quando se examina um disco 

magnético ou um chip, não se tem ideia dos textos ou imagens contidos nele, necessitando da 

mediação de uma máquina que converta o código numa interface compreensiva ao usuário
138

. 

Para Souza (2009), no texto digital  

 

[...] o processo de difusão envolve a codificação de informação por linguagens 

artificiais, e que se constitui materialmente como informação linguística 
codificada matematicamente e apresentada com a forma de escrita 

humanamente legível (SOUZA, 2009). 

 

Desse modo, a escrita digital demanda operações complexas indiferentes para a grande 

maioria dos usuários dos computadores. O processamento eletrônico de dados é a base da 

engenharia computacional e corresponde a três procedimentos que definem a lógica dos 

sistemas informáticos:  

a) a entrada de dados (input) que corresponde ao comando enviado à máquina a partir do 

teclado ou outros dispositivos;  

b) o processamento que acontece após a entrada dos dados ou os comandos, cabendo ao 

computador reorganizar as informações;  

c) a saída de informações (output) que é propriamente a apresentação dos resultados do 

processamento, podendo ser visualizados na tela do computador, impressos ou pode 

corresponder à um novo input (CARBONI, 2003, p. 2).  

No caso da escrita digital, o usuário envia um comando ao computador através do teclado 

(utilizando a linguagem alfabética). Esse comando é interpretado pela máquina como um 

código binário (sequência numérica de 0 e 1), sendo processado pelo computador que em 

seguida apresenta os resultados na tela, numa linguagem humanamente compreensível. Às 

                                                             
138 Usuário transcende a noção de leitura, porque nos ambientes hipermidiáticos além de textos alfanuméricos 

existem vídeos, som e outras mídias interativas. Por isso, utiliza-se a palavra usuário e não leitor.  
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vezes, isso acontece numa velocidade muito grande, dando a impressão de que tudo acontece 

em tempo real.  

O que viabiliza a comunicação entre o homem e a máquina são os programas que 

traduzem a linguagem humana para linguagem computacional. O exemplo mais comum dessa 

relação homem-máquina são os processadores de textos. Ao pressionar o teclado, a letra 

correspondente aparece na tela que simula a página em branco e assim o processo de escrita é 

desencadeado, mas, no sistema binário que é a linguagem compreensiva para a máquina, a letra 

“a”, por exemplo, corresponde à sequência 01000001.  

Segundo Lucía Megías,  

 
[...] el caso del ordenador y de las tecnologías informáticas es todo una 

apariencia: parece que escribo letras, pero lo que realmente está haciendo la 

máquina es “traducir” su lenguaje específico (para nosotros invisible) a la 
apariencia más usual en nuestra sociedad, la que ha permitido la difusión casi 

universal de esta nueva tecnología, ya que es la máquina quien hace le trabajo 

de transición, del paso de un lenguaje (bytes) a otro (letras) (LUCÍA 
MEGÍAS, 2010, p. 228).  

 

Do ponto de vista operacional, o texto e os demais arquivos digitais normalmente 

dependem de três elementos básicos que se relacionam entre si:  

a) um hardware (componente físico que coloca em funcionamento os softwares e 

corresponde à Unidade Central de Processamento);  

b) um software (componentes lógicos encarregados de codificar e decodificar 

informações);  

c) um suporte físico onde os arquivos são armazenados e que permite o acesso da 

informação quando se desejar.  

Assim, os textos digitais são codificados a partir de um ou mais softwares e depois 

armazenados em suportes que geralmente variam entre:  

a) magnéticos (discos rígidos, popularmente conhecidos como HDs, derivados de hard 

disk);  

b) ópticos (CDs, DVDs, Blu-Ray
139

);  

c) eletrônicos (chips, tais como cartões de memória, ou pen drives); 

                                                             
139 O Blu-Ray é uma nova geração de disco óptico que suporta vídeo e áudio de alta definição e armazenamento de 

dados de alta densidade. Para a leitura e armazenamento de Blu-Ray é necessário um aparelho específico ainda 

pouco populares no Brasil. Existem promessas animadoras para esse tipo de mídia, inclusive de sua utilização com 

tecnologia de programação Java através de plataformas multimídias.  
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d) memória magnética de supercomputadores conhecidos como servidores que 

armazenam informações centralizadas, com o objetivo de serem acessadas através de redes 

integradas, como é o caso da Internet.  

 

5.1.1.1 A Web como alternativa para publicação do texto digital 

 

Os suportes de armazenamento de dados digitais possuem capacidade de armazenamento, 

flexibilidade de uso, durabilidade e níveis de segurança diferentes. Mas todos eles são 

vulneráveis a campos magnéticos, a oxidação, a umidade, a poeira, as altas temperaturas e não 

se podem descartar problemas de fabricação, falhas mecânicas, ataques de vírus e de hackers.  

A preservação das informações e o seu acesso a longo prazo deve ser uma das principais 

preocupações de quem lida com publicações de arquivos digitais, principalmente com textos 

científicas e literários que precisam ter o acesso garantido na posteridade, porque os avanços 

das ciências e da memória literária dependem disso.   

A escolha do suporte, dos softwares e as estratégias de segurança (constituição de 

backups e manutenção de condições ideais de funcionamento dos suportes) determinam a 

longevidade das informações. Por isso, o acesso e a preservação de arquivos eletrônicos 

entraram na pauta dos especialistas em processamento de dados e gerenciamento de sistemas de 

informação eletrônica, a ponto de mobilizar a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que em 2003 elaborou diretrizes para a 

preservação do patrimônio digital (UNESCO, 2003). No âmbito brasileiro, o Conselho 

Nacional de Arquivística (CONARQ) publicou a Carta para a Preservação do Patrimônio 

Arquivístico Digital, que chama atenção das autoridades para a preservação e o acesso das 

informações digitais armazenadas em diferentes suportes. Segundo o CONARQ,   

 

[...] a informação em formato digital é extremamente suscetível à degradação física e à 

obsolescência tecnológica – de hardware, software e formatos -, essas novas 

facilidades trazem conseqüências e desafios importantes para assegurar sua 

integridade e acessibilidade. A preservação dos documentos arquivísticos digitais 

requer ações arquivísticas, a serem incorporadas em todo o seu ciclo de vida, antes 

mesmo de terem sido criados, incluindo as etapas de planejamento e concepção de 

sistemas eletrônicos, a fim de que não haja adulteração dos registros. Somente desta 

forma se garantirá que esses documentos permaneçam disponíveis, recuperáveis e 
compreensíveis pelo tempo que se fizer necessário. [...] O desafio [...] está em garantir 

o acesso contínuo a seus conteúdos e funcionalidades, por meio de recursos 

tecnológicos disponíveis à época em que ocorrer a sua utilização (CONARQ, 2004). 
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As ponderações feitas pelo CONARQ estão pautadas em fatos concretos, basta lembrar 

dos disquetes, utilizados largamente na década de 1990 e que hoje se encontram fora de uso, 

porque os computadores atuais já não têm dispositivos capazes de fazer a sua leitura.  

Os CDs e DVDs ainda são utilizados para armazenar informações, mas eles têm suas 

limitações e a principal delas diz respeito à sua durabilidade. Os fabricantes dessas mídias 

anunciam que, caso sejam armazenadas e manipuladas corretamente, elas podem durar até 

cinquenta anos, mas o problema está justamente nos critérios de armazenamento e de 

manipulação exigidos. Para manter um CD ou DVD em condições ideais de armazenamento, 

deve-se observar a temperatura, a luminosidade, ser mantido sempre na horizontal, não se pode 

pressioná-los, nem expô-los a campos magnéticos ou a poeira etc.  

Quanto ao uso adequado, inclui desde limpezas periódicas e cuidados ao manipulá-los, 

não se pode tocar na superfície óptica e os dispositivos de leitura devem estar em bom estado 

de funcionamento para evitar ranhuras. Dificilmente um usuário comum terá todos esses 

cuidados e, na prática, a média de vida útil dos CDs e DVDs é de cinco anos (INNARELLI, 

2009, p. 28). Isso torna inviável utilizá-los para armazenar informações com o propósito de 

serem acessadas a longo prazo. 

Em 1996, Richard Finneran (1996, p. 11) já observava as limitações dos CDs e sinalizava 

o potencial da Internet para a publicação de textos.  

 
CD-ROM is still the medium of choice for many electronic publications, 

largely because it is easier for publishers and librarians to handle. It fits in 

better with procedures for handling books and in some ways can be seen as an 

extension of them. However, for the long term CD-ROM has serious 
limitations. There has been much discussion about the longevity of CD-

ROMs. Since the medium has been around only a short time, no one knows 

whether they will he physically readable after a long period. Even if it is 
readable, the format of the files stored on it will most likely not be. CD-ROMs 

are also too small. They cannot hold sufficient data, especially when images 

and other nontextual media are used. Even with text only six hundred 
megabytes is not enough for a lot of text indexed in different ways. Multiple 

CD-ROMs are awkward to handle […] Since the user cannot write to it, the 

CD-ROM presents a closed system. […] The network holds out much more 

promise for the electronic edition of the future 
140

 (FINNERAN, 1996, p. 11).  

                                                             
140 Traduzindo: “[...] O CD-ROM é ainda o meio de escolha para muitas publicações eletrônicas, em grande parte 

porque é mais fácil para os editores e bibliotecários lidarem. Ele se encaixa melhor com os procedimentos de 

manipulação de livros e de certa forma pode ser visto como uma extensão deles. No entanto, a longo prazo o CD-

ROM tem sérias limitações. Tem havido muita discussão sobre a longevidade dos CD-ROMs. Uma vez que a 

média tem sido de cerca de pouco tempo, ninguém sabe se ele continuará sendo legível fisicamente após um longo 

período. Mesmo que seja legível, o formato dos arquivos armazenados nele provavelmente não será. Os CD-

ROMs também são muito pequena. Eles não podem conter dados suficientes, especialmente quando as imagens e 

outras mídias não textuais são usadas. Mesmo com texto, apenas 600 megabytes, não são suficientes para muitos 

texto indexados de diferentes maneiras. Vários CD-ROMs são difíceis de manusear, [...] Uma vez que o usuário 
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Dezesseis anos depois dessas considerações de Richard Finneran (1996), os CDs ainda 

continuam sendo utilizados, mas a Internet já se tornou um dos principais meios para 

publicação e armazenamento de textos, através da constituição de bibliotecas digitais e portais 

especializados, elaborados a partir de critérios científicos. Além disso, os novos modelos de 

computadores mais portáteis (Notebooks e iPedes, por exemplo), já não dispõem de 

dispositivos de entrada para CDs e DVDs, demonstrando que a tendência do futuro é a 

circulação de publicações via Web.  

As publicações na Internet apresentam diversas características que não são possíveis em 

CDs, DVDs ou outras mídias estáticas. Dentre as vantagens da utilização da rede mundial de 

computadores, para publicação de textos digitais destacam-se:  

1) ampla divulgação;  

2) constituição de bancos de dados e sistemas de buscas;  

3) grande capacidade de armazenamento de informações;  

4) constante ampliação, atualização e correção dos conteúdos em qualquer tempo;  

5) interatividade com os usuários através da inserção de comentários, envio e 

recebimento de mensagens;  

6) armazenamento dos dados em servidores;  

7) a integração de informações em sistema de links para outras páginas;  

8) baixo custo na produção e divulgação das publicações;  

9) possibilidade de agrupar no mesmo espaço diversos tipos de documentos que se 

relacionam com o texto, criando redes de informações;  

10) capacidade de agregar várias mídias, constituindo uma hipermídia;  

11) etiquetação de textos e a constituição de corpus eletrônico para pesquisas linguísticas.  

Segundo Lucía Megías (2010), Shillingsburg (2004) e Finneran (1996) o desafio das 

publicações na Internet reside na manutenção e permanência dos sites
141

 na rede, porque para 

mantê-los em funcionamento é necessário dispor de verbas e tempo de trabalho contínuo. Esses 

dois fatores são vitais para os projetos de edições publicadas via Web. Quando um site é 

administrado por uma pessoa em particular, corre-se o risco de que ele saia do ar a qualquer 

momento, por diversos motivos.  

                                                                                                                                                                                                 
não pode escrever nele, o CD-ROM apresenta um sistema fechado. [...] A Internet oferece promessa muito maiores 

para o futuro eletrônicos das edições”. 
141 Site é um conjunto de arquivos digitais estruturados a partir da lógica do hipertexto e acessados a partir da rede 

mundial de computadores. O conjunto de todos os sites públicos compõe a World Wind Web.   
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A solução mais viável para resolver esse problema é a criação de portais, plataformas e 

bibliotecas digitais gerenciadas por instituições com apoio governamental e a participação de 

universidades e grupos de pesquisadores. Desse modo, a permanência e manutenção das 

publicações na rede não dependeriam dos interesses de uma pessoa, mas de uma instituição ou 

um grupo de pessoas, garantindo assim a sua continuidade. 

A Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes iniciada em 1998, na Universidade 

de Alicante, Espanha é um importante ícone de iniciativa institucional em torno da constituição 

de bibliotecas digitais. O governo espanhol e vários países participam do projeto que tem o 

apoio financeiro de grandes empresas e a participação de renomados escritores e pesquisadores 

(BIBLIOTECA CERVANTES VIRTUAL, 2013). Esse tipo de empreendimento serve como 

parâmetro para o desenvolvimento de projetos menores que visam a publicação de poucos 

textos, mas que pode ser o embrião de ideias mais amplas.  

Todo site indexado na Web tem seus arquivos armazenados num servidor que libera um 

domínio (conhecido com endereço da Internet, o www.eulaliomotta.com, por exemplo). Ao 

acessar o site, o usuário está consultando o arquivo armazenado no servidor que lhe apresenta 

uma interface navegável. O usuário não pode alterar o conteúdo do site, esse procedimento 

somente é permitido ao proprietário do domínio que pode manipular as informações quando 

desejar.  

Nesse caso, o autor tem o controle sobre o texto que disponibiliza em sua página, no 

sentido de poder modificá-lo conforme suas necessidades, ao passo que os usuários também 

podem copiá-lo com a mesma facilidade, editá-lo a seu modo, fazendo as alterações que desejar 

e disponibilizá-lo
142

, numa nova página. Mas no site específico, com domínio registrado, o 

autor detém o controle sobe o conteúdo apresentado. Os textos naquela página somente podem 

ser alterados pelo proprietário do domínio, através de senha de acesso. 

Desse modo, a rede mundial de computadores, através de servidores com política de 

segurança e profissionais especializados, encarregados da manutenção dos arquivos (o Google, 

por exemplo)
143

, tem se tornado uma alternativa para o armazenamento e publicação de textos 

digitais.  

Os sites são estruturados a partir de uma linguagem de marcação baseadas em HTML que 

preserva a estrutura definida pelo autor, independente dos softwares específicos instalados na 

                                                             
142 O problema de cópias indevidas sempre existiu, mas no meio digital, principalmente na Web, isso se tornou 

mais fácil, cabendo aos leitores saberem onde podem encontrar textos confiáveis (Cf. BARREIROS, 2011). 
143 Em termos de segurança, no sentido de não perder as informações, a melhor alternativa do meio digital são os 

servidores administrados por grandes empresas, pelo aparato técnico que dispõem e pela flexibilidade de acesso 

que oferecem. Hoje, as grandes empresas de servidores oferecem serviços de arquivo para instituições, 

independente da Web, conhecidos como informações em nuvem.  
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máquina onde o site for acessado
144

. Nesse caso, a única condição para o acesso à informação é 

a conexão do computador à Internet através de um navegador. Mas ainda existam sites que 

exigem determinados programas e navegadores, para acessar as suas informações. Esse tipo de 

site está se tornando uma exceção no contexto da Internet, porque a lógica da Web é a 

acessibilidade aos conteúdos de modo simples.  

O autor de um site não precisa se preocupar com backups das informações porque isso 

fica a cargo dos servidores, nem com obsolescência dos softwares e hardwares, porque as 

novas tecnologias desenvolvidas são programadas para se adequarem aos códigos da linguagem 

de marcação mais antigos e manterem a estrutura da Web funcionando.  

Uma vez codificado corretamente e indexado num servidor o site funcionará 

normalmente, até quando o seu administrador desejar, podendo retirá-lo de circulação ao 

modificá-lo.  

Até o momento, a tecnologia da Web tem se mostrado estável para a publicação de textos 

e seus resultados são animadores. O exemplo disso é que o primeiro site da Web, criado há 

vinte anos, em agosto de 1991, por Tim Berners-Lee e continua funcionado normalmente no 

endereço: <http://www.w3.org/History/19921103hypertext/hypertext/WWW/TheProject.html> 

(SOARES, 2007, p. 14).  Isso prova a compatibilidade e portabilidade dos sistemas de 

marcação desenvolvidos para a Internet. 

 

5.1.1.2 Dos procedimentos de constituição da escrita digital 

 

De acordo com a sua natureza, os textos digitais passam a existir a partir de três 

procedimentos básicos, utilizados na composição de qualquer tipo de edição eletrônica:  

1) digitados em processadores de textos; 2) capturados como imagens através de 

diferentes dispositivos; 3) editados em aplicativos específicos de editoração de texto, por meio 

da codificação em linguagem de marcação.  

No primeiro caso (e são os mais comuns), a codificação do texto se dá através da 

utilização de programas desenvolvidos para escrever no computador como os processadores de 

textos
145

, onde, no momento da escrita, cada caractere integra o código eletrônico, permitindo a 

                                                             
144 Os sistemas de marcação evoluíram bastante, mas todos são compatíveis, ou seja, os mais antigos como o 

SGML e até as primeiras versões do HTML são aceitos pelos mais recentes como o HTML5, por exemplo.     
145 O Microsoft Word do sistema operacional Windows é o processador de texto mais difundido atualmente e em 

suas versões mais recentes também funcionam para editoração em linguagem de marcação, permitido interação 

com outros programas, mas as suas múltiplas funções tornam-no pouco indicado para marcação e a elaboração de 

código fonte. 
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composição de textos planos. Esse procedimento comporta grande flexibilidade do texto, sendo 

possível copiar, recortar, colar, alterar, corrigir, importar e exportar dados.  

Os processadores de texto geralmente são utilizados para escrever e formatar textos com 

vistas à impressão ou para serem editorados e posteriormente publicados em interfaces digitais. 

Para Bolter (2009, p. 10), “[…] the goal is still ink on paper. […] the word processor is not so 

much a tool for writing, as it is a tool for typography.”
146

 Esses programas são desenvolvidos 

para simular as funções de uma máquina de escrever sofisticada, contendo ferramentas de 

formatação que favorecem a manipulação do texto de modo rápido e prático, diretamente na 

tela do computador.  

Os textos “criados” a partir desses processadores correspondem ao ato primário da cadeia 

produtiva dos textos digitais, embora existam dois níveis de codificação da escrita a partir 

desses programas: a) digitação ou transcrição de um texto impresso ou manuscrito para o 

sistema digital; e b) criação de um novo texto diretamente na “página” do processador.  

Mas, nos dois exemplos, o objetivo é produzir textos com características semelhantes aos 

impressos.  

O segundo procedimento ocorre quando os textos impressos são capturados como 

imagem digital (através de dispositivos como escâneres e câmeras) e depois transferidos para o 

computador. Nesses casos o arquivo constitui-se num único código eletrônico correspondente a 

uma imagem. O texto capturado como imagem digital pode ser convertido em texto editável 

através de programas de conversão conhecidos como opitical character recognition
147

 (OCR).  

No terceiro procedimento, os textos digitais correspondem ao resultado da manipulação 

de editores de texto, onde o código é estruturado por meio de uma linguagem de marcação e 

como resultado gera-se um código fonte responsável pela aparência geral do documento. Esses 

tipos de editores permitem a construção de textos dinâmicos, hipertextos e websites. 

O código de marcação ou etiquetação é elaborado a partir de tags (breves instruções que 

definem o estilo e o conteúdo). Esse processo garante que o texto sempre tenha a mesma 

aparência independente dos softwares e do sistema operacional disponível na máquina onde o 

arquivo for acessado. No caso dos hipertextos digitais, o editor maneja diversos textos e outras 

mídias, resultando numa hipermídia bastante dinâmica e interativa que rompe a idéia de 

linearidade e de unidade textual, já que não há mais um texto, mas sim uma rede de textos e 

outras mídias conectadas através de links.  

                                                             
146

 Traduzindo: “[...] o objetivo ainda é a tinta no papel. [...] o processador de texto não é tanto uma ferramenta 

para escrever, pois é uma ferramenta para a tipografia”. 
147 Traduzindo: “Reconhecimento óptico de caracteres”. 
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Para José Manuel Lucía Megías (2012, p. 117), somente o hipertexto digital, com sua 

estrutura semântica complexa, pode ser de fato considerado como texto digital, porque ele 

estabelece uma nova forma de escrita, transgredindo os antigos modelos de textualidade. 

Segundo o filólogo espanhol, as outras modalidades de textos disponíveis em meio digital, 

reproduzem os modelos e a lógica dos objetos materiais e correspondem a  

 
[...] un paso necesario para poder contar en el nuevo medio digital [o 

hipertexto] con nuestro pasado, con nuestro conocimiento que nos permita 
seguir profundizando y aprendiendo [...]

148
 (LUCÍA MEGÍAS, 2012, p. 117).  

 

De acordo com essa visão, os textos resultantes dos processos de digitalização seriam 

versões digitais de textos impressos ou manuscritos, utilizadas na composição de hipertextos. 

Mas isso não impede de considerá-los como textos digitais, porque no meio eletrônico eles são 

convertidos num código que depende de computadores para serem acessados, manipulados e 

transportados, desfrutando de uma nova condição textual peculiar ao meio digital.  

Naturalmente, por manterem algumas características de sua origem material, esses textos 

não incorporam as potencialidades que o meio digital dispõe, mas eles estão na base da 

constituição das hipermídias que, numa escala hierárquica, ocupam o topo da cadeia produtiva 

do que se compreende como “textos” digitais. 

 

Figura 59 - Esquema de uma hipermídia. 

 
                   Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

                                                             
148 Traduzindo: “[...] um passo necessário para poder contar no novo meio digital [o hipertexto] com nosso 

passado, com nosso conhecimento que nos permita continuar aprofundando e aprendendo”. 
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A elaboração da hipermídia corresponde a um processo de editoração que cria uma rede 

de relações entre diversos tipos de arquivos, oriundos de processos de digitalização ou gerados 

diretamente no sistema digital. Essa forma de “escrita” corresponde a um novo modelo de 

textualidade, porque nesse sistema o “texto” é estruturado exclusivamente para ambientes 

digitais e o seu modo de produção, circulação e leitura ultrapassam a lógica dos impressos e 

dos manuscritos. Nesse sentido, a hipermídia é a síntese da revolução digital, no âmbito da 

escrita, porque institui uma nova lógica das práticas de produção, circulação e apropriação dos 

textos. 

 

5.3 DO HIPERTEXTO À HIPEREDIÇÃO 

 

A ideia de hipertexto como blocos de informações integradas e processadas numa 

máquina foi apresentada pela primeira vez em 1945, por Vannevar Bush, um engenheiro 

estadunidense, numa famosa publicação intitulada As we may think
149

. Nesse texto ele esboçou 

o projeto Memex, uma máquina que seria capaz de armazenar o conhecimento humano de 

modo integrado.  

Em 1946, um padre jesuíta italiano, residente nos Estados Unidos, Roberto Busa, 

desenvolveu um índice eletrônico de todas as palavras de 118 textos de Tomás de Aquino, 

conhecido como Index Thomisticus. O projeto do Padre Roberto Busa foi a primeira 

experiência de conexão entre textos e a primeira aplicação da informática para a pesquisa na 

área das humanidades (LUCÍA MEGÍAS, 2012, p. 71-72). 

Na década de 1960, o sociólogo estadunidense, Theodore Nelson cunhou o termo 

hipertexto, referindo-se  

 

[…] a un tipo de texto electrónico, a una tecnología informática radicalmente 
nueva y, al mismo tiempo, a un modo de edición. […] De acuerdo con la 

noción popular, se trata de una serie de bloque de texto conectados entre sí por 

enlaces que forman diferentes itinerarios para el usuario. […] implica un texto 
compuesto por fragmentos de texto - lo que Barthes denomina lexías - y por 

los enlaces electrónicos que los conectan entre sí
150

 (LANDOW, 2009, p. 25). 

 

A pretensão era integrar toda a literatura mundial como um documento global de acesso 

irrestrito (projeto Xanadú), essa ideia está nas bases da constituição da World Wind Web.  

                                                             
149 Traduzindo: “Como nós podemos pensar”. 
150 Traduzindo: “[...] a um tipo de texto eletrônico, a uma tecnologia informática radicalmente nova y, ao mesmo 

tempo, a um modo de edição. […] De acordo com a noção popular, trata-se de uma série de blocos de textos 

conectados entre si por links que formam diferentes itinerários para o usuário. […] implica um texto composto por 

fragmentos de texto – o que Barthes denomina lexias – e pelos links eletrônicos que os conectam entre si”. 



231 
 

Vannevar Bush idealizou o hipertexto digital, o padre Roberto Busa executou pela 

primeira vez a conexão entre textos e Theodore Nelson criou a palavra hipertexto para se referir 

a um tipo específico de escrita eletrônica. Mas eles não criaram a noção de escrita não 

sequencial, porque essa ideia permeia o universo da escrita desde quando os textos começaram 

a dialogar entre si, através de citações e referências, possibilitando aos leitores reportarem-se a 

outros textos.  

Do mesmo modo, os índices e glossários inseridos aos rolos de papiro e pergaminho, 

pelos filólogos alexandrinos do século III a. C.; a paginação, as notas de pé de página e as 

iluminuras dos códices medievais; e os diversos códigos criados pela imprensa para possibilitar 

o avanço e o recuo na sequência da leitura, são exemplos de não linearidade presentes na 

escrita e que favorece ao leitor escolher como deverá ler o texto.  

Segundo Ribeiro (2005, 125),  

 

Não é preciso dar ao leitor um computador com acesso à internet para oferecer 

a ele o hipertexto. Talvez lhe soem novidade os links em azul, a velocidade e a 
infinitude da teia virtual de informações, mas não será tudo tão diferente 

quanto a procura pelos livros, capítulos e versículos que norteiam (ou 

desnorteiam) o leitor para cá e para lá, conforme sua difusa vontade ou o 

desejo do escritor (RIBEIRO, 2005, p.125). 

 

A partir da década de 1980, os sistemas hipertextuais eletrônicos passaram a ser 

compreendidos como hipermídias, pelas inúmeras possibilidades que os computadores 

começaram a oferecer, permitindo a interação entre diferentes mídias no mesmo suporte. 

Quando o hipertexto digital foi imaginado por Theodore Nelson, ele comportava apenas textos 

alfanuméricos conectados em blocos, mas com a evolução das interfaces interativas essa noção 

foi ampliada. De acordo com Leão (1999, p. 16), hipermídia “[...] é uma tecnologia que 

engloba recursos do hipertexto e multimídia, permitindo ao usuário a navegação por diversas 

partes de um aplicativo, na ordem que desejar.”  

Diferente do hipertexto (enquanto noção de leitura não sequencial), a hipermídia somente 

se efetiva no meio digital, porque ela traduz as características desse novo meio: codificação 

eletrônica, dinamicidade, flexibilidade e interatividade entre textos, imagens, vídeos, sons e 

animações.  

A hipermídia tornou-se a alma da Internet e a partir dela se estabeleceu uma linguagem 

que permite aos usuários, tanto nos sites da Web, quanto de outras mídias elaboradas a partir 

dessa lógica, maior mobilidade na manipulação das interfaces. A popularização da Internet 

difundiu uma linguagem baseada em códigos, que permite aos usuários identificar os ícones 
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onde estão os links. Por isso, mesmo as interfaces de hipermídias disponíveis em CDs, DVDs, 

ou outros dispositivos, tomam como base a lógica do sistema de navegação e suas ferramentas, 

que foram desenvolvidas para a Web e se tornaram universalmente conhecidas pelos usuários 

de computadores. 

Os links sinalizam o lugar da exterioridade, para além do que está visível no primeiro 

plano, estabelecendo conexões numa escala progressiva e reversível. A hipermídia está 

programada para navegação e desafia o leitor/usuário a buscar as informações através do mouse 

e das telas sensíveis ao toque.  

O editor da hipermídia é quem decide quais os textos, imagens e outros documentos 

devem integrá-la e quais os menus e links devem existir, conforme seus próprios critérios, 

cabendo ao leitor acessá-los na ordem que desejar. Mas a lógica desse tipo de mídia não 

permite uma liberdade irrestrita do usuário, porque ele somente se move na interface, quando 

clica nos ícones e menus, isso acontece porque a hipermídia é projetada para navegação e exige 

interatividade do leitor.   

A estrutura das interfaces hipermidiáticas baseia-se na lógica dos links e  

 

[...] ao mesmo tempo em que apresenta muitas possibilidades de leitura, 
restringe, do ponto de vista físico (com os links), outras porções de texto que 

poderiam ser articuladas pelo leitor, na sua relação com aquele hipertexto, isto 

é, restringe em sua própria materialidade [...] o autor [da hipermídia] destaca 

os pontos de referência (links) que considera ser relevantes ao seu leitor. Mas 
não aponta um caminho específico, propõe articulações possíveis entre textos 

(CAVALCANTE, 2010, p. 205). 

 

Desse modo, o editor de hipermídia mantém o controle sobre a estruturação da interface. 

Ele cria menus, ícones e o layout, aplica técnicas de design gráfico, ou seja, determina como 

tudo irá funcionar, desde a aparência às funções mais simples. Esse processo envolve etapas de 

criação e de edição ao mesmo tempo, porque os textos, as imagens e outras mídias não são 

inseridos aleatoriamente, eles recebem tratamento técnico para torná-los mais atraentes e se 

encaixarem em determinados espaços. Um conjunto de textos digitais arquivados 

aleatoriamente não é um conteúdo hipermidiático, porque a principal característica da 

hipermídia é a construção de uma interface organizada/editada que integre os arquivos de modo 

interativo e navegável.  

A comodidade de se organizar e acessar conteúdos em sistemas hipermidiáticos é uma 

tendência que surge com toda força na atualidade, porque, além da estrutura dinâmica de seu 

funcionamento (através da construção hipertextual navegável), o seu processo de difusão é 

bastante eficiente, chegando a um grande número de usuários através da Web.  



233 
 

Esses sistemas chamam a atenção dos usuários:  

a) pela aparência dos layouts;  

b) pela flexibilidade e interatividade dos conteúdos organizados em interfaces;  

c) por reunirem informações sistemáticas sobre um determinado tema facilmente 

localizado, através de menus ou ferramentas de busca;  

d) pela comodidade do acesso.  

Por conta disso, as hiperedições têm sido largamente utilizadas com finalidades 

educativas (através de produção de materiais didáticos), para publicações de periódicos 

científicos (revistas e atas de eventos que incluem além dos textos convencionais vídeos com 

conferências, palestras e entrevistas), para produção e publicação de edições científicas de texto 

sobre os auspícios da Crítica Textual.   

A nova geração de edições eletrônicas não são apenas edições  

 

[…] en el sentido tradicional de la palabra. Estrictamente hablando es un 

programa, una herramienta, un proceso y una base de datos, o como se ha 
venido a denominar preferentemente por Jerome J. McGann y otros críticos, 

un archivo hipertextual o hiperedición
151

 (URBINA; et al., 2011, p. 4).    

 

O termo hiperedição é o mais adequado para se definir a atual tendência das edições 

eletrônicas empreendidas pelos filólogos e as recentes aplicações das tecnologias digitais nos 

trabalhos de Crítica Textual. De acordo com McGann (1997, p. 44), “HyperEditing is what 

scholars will be doing for a long time”
152

. 

Uma hiperedição é uma hipermídia que geralmente apresenta mais de um tipo de edição 

convencional (crítica, facsimilada, diplomática, sinóptica etc.) de modo integrado e dinâmico, 

documentos paratextuais diversos (textos, imagens, vídeos, sons e animações), organizados 

conforme critérios estabelecidos pelo editor. Trata-se, portanto, de uma edição híbrida que 

apresenta novas potencialidades de leituras e análises dos textos.  

Na hiperedição, o layout, o design e a lógica do funcionamento da interface giram em 

torno dos objetivos que se pretende alcançar: apresentar os resultados de um ou vários estudos 

filológicos de modo interativo. Não se trata, portanto, da constituição de um arquivo eletrônico 

de textos, imagens e outros materiais reunidos de modo aleatório, ou apenas a constituição de 

um hipertexto digital utilizando textos alfanuméricos, substituindo as notas e os aparatos das 

edições convencionais por links, com pequenos blocos de textos e imagens.  

                                                             
151Traduzindo: “[…] no sentido tradicional da palavra. Estritamente falando é um programa, uma ferramenta, um 

processo e uma base de dados, ou como denomina preferentemente por Jerome J. McGann e outros críticos, um 

arquivo hipertextual ou hiperedição”.   
152Traduzindo: “Hiperedições é o que os estudiosos farão durante muito tempo”.  
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De acordo com Jerome McGann (1996, p. 43), os hipertextos tornam-se ideais para a 

constituição das hipermídias quando  

 

[…] allow one to navigate through large masses of documents and to connect 
these documents, or parts of the documents, in complex ways. [...] They are 

called hypermedia programs when they have the power to include audial 

and/or visual documents in the system. […] They can be distributed in self-
contained forms [...] or they can be structured for transmission through the 

Network. In this last case, the basic hypertext structure is raised to a higher 

power […]
153

 (MCGANN, 1997, 43). 

 

A hiperedição não implica, necessariamente, na utilização de todos os tipos de mídias e 

de edição simultaneamente (MCGANN, 1997; FINNERAN, 1999). É preciso manter uma 

articulação dinâmica entres diferentes mídias, através de interfaces interativas, mas isso não 

significa que todos os documentos devam estar interligados. O editor precisa avaliar com 

bastante critério a necessidade de se inserir cada link, porque é preciso manter a integridade 

estrutural dos textos. A informática oferece a possibilidade de se constituir barras de menus ao 

lado do texto e diferentes níveis de leitura.  

É imprescindível que, dentre as possibilidades de leitura oferecidas numa hiperedição, o 

leitor tenha acesso a uma versão do texto o mais próximo possível do modo como ele existiu 

materialmente no passado. A utilização de textos estáticos não impede a realização de um 

projeto hipertextual, assim como a emprego de hiperlinks não garante a existência de uma 

hiperedição.    

Os textos animados, sem hiperlinks no seu interior, podem integrar uma hipermídia, já 

que eles favorecem a dinamicidade do layout através dos componentes visuais e sonoros que 

podem integrá-los. Segundo Landow (2009, p. 126), 

 

Los componentes visuales esenciales de todo texto encuentran quizás su 

realización más completa en la forma del texto animado: el texto que se 
mueve, incluso danza, en la pantalla del ordenador, moviéndose de un lado a 

otro, simulando acercarse o retirarse a una distancia simulada 
154

(LANDOW, 

2009, p. 126). 

 

                                                             
153Traduzindo: “[...] permitem navegar através de grandes massas de documentos e para conectar esses 

documentos, ou partes dos documentos, de forma complexa. [...] Eles são chamados de programas de hipermídia 

quando eles têm o poder de incluir documentos áudio e/ou visual no sistema. [...] Eles podem ser distribuídos em 

diferentes formatos [...] ou podem ser estruturadas para transmissão através da rede. Neste último caso, a estrutura 

de base de hipertexto é elevada a uma potência mais ampla [...]”. 
154

Traduzindo: “Os componentes visuais esenciais de todo texto encontram talvez sua realização mais completa na 

forma do texto animado: o texto que se move, inclusive dança, na tela do computador, movendo-se de un lado para 

outro, simulando aproximar-se ou retirar-se a uma distância simulada”. 
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As aplicações de recursos informáticos às edições científicas criam novas possibilidades 

de entendimento dos textos. A utilização de imagens sobrepostas, a ampliação dos fac-símiles, 

a visualização simultânea de manuscritos e suas transcrições, revitalizam o trabalho filológico, 

tornando-o mais dinâmico, visualmente atrativo e tecnicamente eficiente. Segundo McGann,  

 
Unlike in traditional editions, “hyper” editions need not organize their texts in 

relation to a central document, or some ideal reconstruction generated from 
different documents. An edition is “hyper” exactly because its structure is 

such that it seeks to preserve the authority of all the units that comprise its 

documentary arrays (MCGANN, 1997, p. 45)
155

. 

 

Os modelos de hiperedições podem oferecer interfaces com diferentes níveis de leitura e 

consultas, através de menus variados, onde os documentos são programados para serem 

visualizados de modo simultâneo e interativo, favorecendo o acesso, de acordo com os 

interesses e necessidades dos usuários.  

A hiperedição permite apresentar o dossiê do texto, composto de documentos diversos 

reunidos pelo filólogo, no curso de sua pesquisa e que ele escolhe para apresentar na edição. 

Mas a escolha desses documentos deve ser feita mediante critérios de seleção justificáveis, para 

se evitar excessos.  

O meio digital permite agregar às edições um volume de documentos que até então não 

era possível no contexto dos impressos. Por isso, o filólogo está sujeito a exagerar, agregando 

documentos que estão disponíveis em fontes acessíveis. O ideal é disponibilizar documentos 

que não são encontrados em bibliotecas ou em fontes facilmente consultadas (obras raras e 

documentos de arquivos, por exemplo). Desse modo, a edição adquire valor enquanto meio de 

inserção de documentos no fluxo da leitura, cumprindo importante papel na disseminação 

cultural.  

As hiperedições são ideais para explorar a documentação conservada nos acervos dos 

escritores. Através de uma edição interativa, podem-se explorar os esboços, as pesquisas para a 

escrita do texto, cartas, fotografias, anotações marginais e outros tipos de documentos que 

podem enriquecer a leitura do texto. Além do dossiê genético, comumente estudado pelos 

geneticistas, o filólogo que trabalha com documentos de acervos de escritores depara-se com 

diversos materiais que não se relacionam diretamente com a gênese da obra, mas são de 

fundamental importância para a compreensão do texto.  

                                                             
155Traduzindo: “Ao contrário de edições tradicionais, “hiper”, edições não precisam organizar seus textos em 

relação a um documento central, ou alguma reconstrução ideal gerada a partir de documentos diferentes. Uma 

edição é “hiper” exatamente porque sua estrutura é tal que busca preservar a autoridade de todas as unidades que 

compõem o conjunto documental”. 
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Esse conjunto de documentos é propriamente um dossiê arquivístico e corresponde a 

documentação paratextual identificada num determinado acervo e que mantém relações com o 

texto editado. No dossiê arquivístico, incluem-se o dossiê genético (prototextos) e demais 

paratextos (documentos de fonte primária e obras do autor que se relaciona com o texto). 

Segundo Biasi (2010, p. 10-11), os rascunhos e esboços dos escritores, onde cada página ocupa 

várias porções de sentido, sem um espaço definido, assemelham-se aos sistemas de hiperlinks e 

editores multimídias. Por isso, os manuscritos e textos em processo de escrita adquirem novo 

dinamismo nas hiperedições.    

O dossiê arquivístico oferece um pacote de leituras complementares, expondo uma visão 

global da gênese do texto editado, além de apresentar outros textos do autor que tratam da 

mesma temática, oferecendo elementos para contextualizar a obra do escritor.  

A grande vantagem das hiperedições é que todos esses documentos do dossiê arquivístico 

podem ser vinculados ao texto a partir de links eletrônicos ou visualizados em menus 

específicos, organizados pelo editor.  

Uma hiperedição não corresponde propriamente a uma tipologia específica de edição, 

inscrita na mesma categoria dos modelos convencionais. Segundo Casal (2009, p. 267-268), 

esse novo tipo de edição tem caráter eminentemente híbrido, podendo reunir no mesmo estudo 

vários procedimentos editorias. Mas, no entorno hipermidiático, as edições são apresentadas de 

modo integrado e dinâmico, ampliando as possibilidades dos modelos tradicionais, pensados 

para a cultura dos impressos.  

Na hiperedição, os fac-símiles e as transcrições diplomáticas podem ser agrupados na 

mesma imagem, criando efeitos que permitem a leitura do texto transcrito sobre a imagem, 

visualizando os códigos bibliográficos do manuscrito ou do impresso, conforme o caso (Cf. 

Figura 72).  

Segundo McGann, a informática  

 

[...] for the first time releases the logical categories of traditional critical 

editing to function at more optimal levels. But “editing” text through 

wordprocessors is not, in the view being taken here, “HyperEditing” because 
wordprocessing engines are structured only for expressive purposes. On the 

other hand, the deployment of “hypertext” software should not be judged a 

necessity of HyperEditing. [...]  To function in a “hyper” mode, an editing 
project must use computerization as a means to secure freedom from the 

analytic limits of hardcopy text (MCGANN, 1997, p. 21-22)
156

. 

                                                             
156 Traduzindo: “[...] pela primeira vez, libertou as categorias lógicas de edição crítico tradicional para funcionar a 

níveis mais ideais. Mas “edição” de texto através de processadores de texto não corresponde à visão apresentada 

aqui como “HyperEditing” porque os mecanismos de processamento de texto são estruturadas apenas para fins 

expressivos. Por outro lado, o desenvolvimento de “hipertexto” em programas não deve ser julgado como  
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A principal característica de uma hiperedição é que ela somente se efetiva no meio 

digital, diferente de outros tipos de edições digitais (às vezes chamadas de eletrônicas ou 

hipertextuais) que reproduzem os modelos das edições pensadas para o universo dos impressos. 

Segundo Lucía Megías (2007, p. 12) esse tipo de edição que reproduz os modelos dos 

impressos “[...] puede definirse como ‘incunable del hipertexto’: [porque] utiliza un nuevo 

medio de transmisión pero manteniendo características formales de presentación de un formato 

anterior [...]”
157

.  

Uma edição pode ser qualificada de digital, eletrônica ou hipertextual, mas estarem 

apenas em formato digital, reproduzindo os modelos das edições impressas (correspondendo 

aos “incunábulos digitais”). Esses tipos de edições utilizam apenas alguns dos recursos que o 

meio digital oferece, convertendo as notas e o aparato tradicional em links para textos 

alfanuméricos, por exemplo. Nesse sentido, uma edição denominada de digital, eletrônica ou 

hipertextual não é propriamente uma hiperedição, embora toda hiperedição também seja digital, 

eletrônica e hipertextual. Segundo Lose,   

 
A edição digital, e não edição meramente em formato digital, mostra-se um 

tipo completamente adequado à Filologia que precisa não somente trabalhar o 

texto, mas também o paratexto, as informações que contextualizam e dão 

sentido ao documento editado. Nas edições anteriores tais informações vinham 
como arredores, mas na edição digital esse arcabouço informacional está 

totalmente integrado ao texto transcrito, criando assim uma sintonia perfeita 

entre a transcrição e todas as informações que foram necessárias (LOSE, 2010, 
p. 16).    

 

Alicia Duhá Lose (2010) sinaliza a diferença entre meras edições em formato digital e 

aquelas que tiram proveito das potencialidades da informática. Desse modo, numa escala 

hierárquica, as hiperedições correspondem ao ponto alto das edições digitais, pelas 

características já expostas.  

A criação do layout das hiperedições deve seguir critérios de usabilidade que atendam aos 

especialistas, mas também aos leitores comuns. Isso pode ser feito a partir da criação de menus 

e botões que acionam os variados níveis de edição (facsimilada, semidiplomática, crítica, 

modernizadas e conservadoras, conforme o caso) e de informações paratextuais, porque, 

dificilmente, o leitor comum irá se interessar por fac-símiles de manuscritos ou por 

determinados tipos de documentos que compõem as hiperedições. Por isso, Lose e Telles 

                                                                                                                                                                                                 
necessariamente uma HyperEditing. [...] Para funcionar em um modo de “hiper”, um projeto de edição deve usar a 

informatização como um meio de garantir a liberdade dos limites de análise de texto impresso”. 
157 Traduzindo: “[...] pode definir-se como ‘incunablo do hipertexto’: [onde] utiliza-se um novo meio de 

transmição, mas mantendo características formais de apresentação de um formato anterior [...]”. 
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([201...]) consideram que esses tipos de edições devem ser “[...] acessíveis ao maior número de 

usuários possíveis, assim precisam ser priorizados formatos simples [...]”.  

O texto crítico de uma edição em papel contém notas de pé de página (às vezes longas), 

símbolos e sinais (para orientar a interpretação do aparato e sinalizar as interferências do 

editor), um aparato crítico ao lado ou abaixo do texto, dentre outros elementos que não 

pertencem propriamente ao texto do autor. Essas informações funcionam como uma espécie de 

links que podem direcionar a atenção do leitor ou serem ignorados, mas elas estão ali explícitas 

na página, como se fizessem parte do texto. Segundo Marigno (2012, p. 27) “El volumen del 

aparato crítico termina siendo entonces mucho más importante que aquello que se supone ser la 

finalidad primera: la lectura del texto
158

.”  

Nesses casos, o editor age em nome do estabelecimento do texto, ou seja, dos códigos 

linguísticos. Mas o leitor terá sempre uma experiência com um texto que foi tecnicamente 

editado/produzido pelo filólogo. Nas interfaces hipermidiáticas isso pode ser atenuado, porque 

as notas e demais elementos do aparato são acessadas apenas quando o leitor clica nos links. 

Ao olhar para o texto, o leitor não vê as notas, mas ele sabe que elas estão ali subjacentes, 

a espera de uma ação para se revelarem. Ainda existe a alternativa de apresentar o texto crítico 

sem os links, que podem ser acionados a partir de um botão (visualizar links). João Dionísio 

(2011), ao se referir aos aparatos tradicionais e as soluções apresentadas pela informática, 

considera que “[...] a solução para os problemas colocados pelo aparato é o seu próprio fim.”  

Uma das principais vantagens que as hiperedições oferecem é que o layout e o design 

gráfico da interface podem ser elaborados a partir de princípios que preservem a aparência do 

texto. Isso pode ser feito através da manipulação de imagens e de animações (simulando o 

folhear de um livro, por exemplo), possibilitando assim a visualização de determinados códigos 

bibliográficos e linguísticos. Além disso, é possível agregar variados documentos que podem 

elucidar os códigos contextuais dos textos editados. 

O que caracteriza uma hiperedição é a estrutura do design e a funcionalidade dos recursos 

projetados pelo editor. A edição de um texto tem como objetivo principal favorecer a sua 

leitura, mas existem diversos tipos de leitores. Alguns buscam um texto próximo daquele 

publicado pelo seu autor, outros preferem um texto adaptado ao universo digital, etc. Nesse 

sentido, as hiperedições superam as edições impressas, pelas diversas possibilidades que 

oferecem.      

                                                             
158 Traduzindo: “O volume do aparato crítico termina sendo então muito mais importante do que aquilo que se 

supõe ser a finalidade primeira: a leitura do texto”. 
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Segue abaixo, o exemplo de uma hiperedição de Don Quijote de la Mancha, preparada 

pela Biblioteca Nacional da Espanha e que inspirou a elaboração da edição digital dos panfletos 

de Eulálio Motta. 

 

Figura 60 - Exemplo de Hiperedição que valoriza diferentes códigos do texto. 

 
  Fonte: EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA (2013). 

 

É importante lembrar que apesar de todos os recursos que a hipermídia oferece, ela não 

consegue substituir o objeto material que é representado no meio digital. As dimensões, as 

cores, e a textura do papel não podem ser reproduzidas com fidedignidade na tela dos 

computadores.  

As dimensões são alteradas de acordo com o tamanho da tela onde a imagem é exibida. 

Assim, textos de tamanhos variados, como no caso dos panfletos de Eulálio Motta, podem dar a 

impressão que têm as mesmas dimensões. As cores dos documentos são as mais prejudicadas, 

mesmo que a captura das imagens sejam feitas com a mais sofisticada tecnologia e os mais 

modernos recursos, a visualização nos computadores varia de acordo com a capacidade de 

resolução dos monitores.  

A textura do papel, a gramatura e o nível de lisura não podem ser percebidos numa 

imagem digital plana. Para que esses aspectos sejam percebidos, necessita-se constituir 
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animações tridimensionais de alta complexidade. Por isso, uma descrição paleográfica com 

determinados detalhes da materialidade do texto, torna-se imprescindível nas edições digitais, 

independente do modelo desenvolvido. Essas informações podem ser apresentadas num menu 

específico, sendo acionado pelo usuário que se interessar pela materialidade do texto.  

Segundo Lucía Megías (2007, p. 12), “es necesario comenzar a diseñar nuevos modelos 

de edición que tengan en cuenta más de las nuevas posibilidades que la tecnología informática 

pone a nuestro alcance que los modos habituales de trabajo experimentados hasta ahora
159

”, 

mas é preciso cautela porque a edição digital ainda é nova e está rodeada por “[...] exageration, 

ignorance, and skepticism
160

 (SHILLINGSBURG, 2004, p. 161).  

No caso de edições hipermidiáticas, exige atenção especial do filólogo porque em nome 

da estética, podem-se alterar importantes códigos e que é dever da Crítica Textual preservar. 

Por isso, o trabalho de editoração de uma edição digital envolve a elaboração de um projeto, 

com diversas etapas. Mas, antes de tudo, é preciso saber:  

a) qual a finalidade da edição;  

b) o tipo de material disponível (textos, imagens, vídeos, etc.), suas condições de 

manipulação e permissão de uso;  

c) o público a que se destina;  

d) como se dará o acesso ou a distribuição (via Websites, CD, DVD ou outros 

dispositivos).  

Esses quatro fatores definirão a tecnologia utilizada e o tipo de edição que será realizada.  

Ao se decidir por constituir uma hiperedição, é importante que o filólogo conheça a 

tecnologia informática que será utilizada, porque o ideal é que o trabalho seja feito por ele. Isso 

exige além dos conhecimentos peculiares à prática filológica, habilidades na utilização de 

editores de websites e sistema de codificação em HTML, programas de manipulação de 

imagem, noções de design gráfico, produção de layouts e de programação. Quando se tem 

conhecimento dos softwares, o filólogo pode explorar as potencialidades das ferramentas 

disponíveis.  

As edições digitais exigem maior atenção e perícia filológica do que as edições 

impressas, porque a aparência do texto (o resultado apresentado aos leitores) depende da 

etiquetação, que é a aplicação da linguagem de marcação, correspondendo à editoração do 

texto. Esse processo definirá toda a estrutura do texto na tela do computador.  

                                                             
159Traduzindo: “é necessário começar a projetar novos modelos de edição que tenha em conta mais das novas 

possibilidades que a tecnologia informática coloca a nosso alcance que os modos habituais de trabalho 

experimentados até agora”. 
160Traduzindo: “exagero, ignorância e desconfiança”. 
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Figura 61 - Procedimentos básicos para uma edição digital. 

 
 Fonte: Elaborada pelo pesquisador.  

 

Segundo Isis (2006, 357) “[...] etiquetar un texto […] no es una tarea tecnológica, sino 

esencialmente filológica.
161

” O processo de editoração é lento e exige atenção, sendo necessário 

experimentar diferentes dimensões, layouts, cores e funcionalidades de menus, link etc. 

Obviamente, essas funções não devem ser delegadas a um técnico em computação, porque é o 

filólogo quem deve decidir a aparência dos textos e quais os códigos bibliográficos devem ser 

preservados. Isso não significa que durante o processo de editoração de uma edição digital, o 

filólogo não possa necessitar do apoio técnico para resolver questões que envolvam 

conhecimentos especializados.  

O filólogo precisa assumir a autoria da editoração, porque, nas edições digitais, a 

pesquisa filológica está diretamente relacionada à tecnologia e os recursos informáticos 

utilizados. É o filólogo quem deve decidir como será o design, o layout e a usabilidade de uma 

hiperedição, porque é ele quem conhece as relações entre os documentos e o seu valor, 

decidindo como serão hierarquizadas as informações.  

A informática, associada à prática de edição científica de textos, ampliou as atribuições 

dos filólogos. A vantagem disso é que ele pode fazer todo o trabalho, desde a pesquisa 

filológica até a preparação do texto que chega aos leitores. Não será mais preciso a 

intermediação do editor que convertia a pesquisa filológica em livro impresso. Agora, o 

                                                             
161 Traduzindo: “[...] etiquetar um texto […] não é uma tarefa tecnológica, mas sim essencialmente filológica”. 
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filólogo pode ser o editor em todos os sentidos. Segundo Shillingsburg (2004, p. 15), isso faz 

toda a diferença, porque “editing is, above all else, a matter of forms.”
162

 

A informática tem se tornado importante aliada dos estudos filológicos, colocando à 

disposição, novas ferramentas para solucionar antigos problemas, mas para muitos filólogos a 

relação entre informática e filologia ainda é uma novidade. 

Segundo Lucía Megías (2008), a prática de pesquisa nas universidades tem revelado uma 

necessidade latente de se criar um campo de estudo que possa promover o diálogo entre as 

disciplinas da área das humanidades e a informática. Nesse sentido, depois de duas décadas de 

intensas discussões, em 2003, um grupo de professores italianos de diferentes universidades 

propuseram ao Ministério da Educação da Itália, a criação de uma nova área de conhecimento: 

a Informática Humanística que  

 

[…] como disciplina docente, nace de una necesidad, de la presencia cada vez 
más habitual, tanto en nuestra vida cotidiana como profesional, de las 

Tecnología de la Información y del Conocimiento (TIC) que van 

revolucionando, poco a poco, nuestros modos de aprendizaje, de 

conocimiento, de difusión, de acceso a la información, de creación, de 
investigación […]

163
 (LUCÍA MEGÍAS, 2008, p. 167). 

 

A importante iniciativa dos professores italianos provocou um verdadeiro boom no 

desenvolvimento dos estudos filológicos, sobretudo no campo da edição digital, revitalizando a 

prática editorial (ORLANDI, 1992).  

Segundo Lucía Megías (2008, p. 132-133),  

 

Sólo  desde la estrecha cooperación entre la bibliografía textual, como 
metodología científica para la preparación de los materiales textuales que 

deberán ser difundidos en la red, y la tecnología informática que pone a 

nuestra disposición nuevos modos de difusión de los textos y herramientas 

para su análisis y estudio, es posible pensar en la posibilidad de ir avanzando 
en la red como en un lugar del conocimiento antes que de simple 

almacenamiento de información, y en la informática humanística como la 

única disciplina que permite reunir en un único espacio las dos caras visibles 
del hipertexto informático, que está llamando a desarrollarse en los próximos 

años
164

 (LUCÍA MEGÍAS, 2008, p. 132-133). 

                                                             
162 Traduzindo: “Uma edição é, antes de tudo, uma questão de forma”. 
163 Traduzindo: “[...] como disciplina docente, nasce de uma necessidade, da presença cada vez mais habitual, 
tanto em nossa vida cotidiana como profissional, das Tecnologias da Informação e do Conhecimento (TIC) que 

vão revolucionando, pouco a pouco, nossos modos de aprendizagem de conhecimento, de difusão, de acesso à 

informação, de criação, de investigação […]”. 
164 Traduzindo: “Somente a partir da estreita cooperação entre a bibliografia textual, como metodologia científica 

para a preparação dos materiais textuais que deverão ser difundidos na rede, e a tecnologia informática que põe a 

nossa disposição novos modos de difusão dos textos e ferramentas para sua análise e estudo, é possível pensar na 

possibilidade de ir avançando na rede como em lugar do conhecimento antes que de simples armazenamento de 

informação, e na informática humanística como a única disciplina que permite reunir num único espaço as duas 

faces visíveis do hipertexto informático, que está anunciando para se desenvolver nos próximos anos”. 
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As relações entre informática e filologia são definitivas e, segundo Lose, “trata-se agora 

de uma mudança de paradigmas, configura-se uma nova forma de “raciocinar” o trabalho do 

editor” (LOSE, 2010, p. 15). As palavras de Lose (2012) sintetizam as mudanças que estão 

ocorrendo no âmbito da Crítica Textual, a partir do advento das novas tecnologias da 

informação e da comunicação. O meio digital de fato impõe uma nova forma de pensar o 

trabalho do editor e isso vem desenhando um novo paradigma editorial que pode ser 

considerado como uma nova idade de ouro da Crítica Textual.  
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6 A HIPEREDIÇÃO DOS PANFLETOS DE EULÁLIO MOTTA 

 

Los trabajos filológicos tienen poco de mecánico y requieren, por el contrario, 

un elevado porcentaje de creatividad y perspicacia siempre alerta
165

 
(GERMÁN ORDUNA, 2005, p. 39). 

 

A edição de um texto não é uma atividade mecânica, por mais que se coloque em prática 

um conjunto de orientações sistematizadas, os resultados dependem sempre de algumas 

variáveis que estão relacionadas: a) às características do texto que se pretende editar; b) à 

finalidade da edição; c) aos princípios que orientam a prática do editor; d) ao tipo de edição; e) 

aos critérios adotados; f) à tecnologia utilizada; g) ao tempo e ao orçamento disponível para o 

projeto.  

Isso acontece porque uma edição científica não é uma mera reprodução do texto, trata-se 

de uma forma única de organizá-lo em função de possíveis leitores. Assim, o editor pode focar 

em determinados aspectos do texto editado e conduzir seu trabalho pautando-se em princípios e 

orientações que imprimem certa identidade à edição. Segundo Shillingsburg:  

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

according to one of the live formal orientations with, […]. Regardless of 

orientation, the editor should want to present the evidence for the whole work 

[...]. Aided by computers, editors can provide editions that are genuinely rich 
resources [...] regardless of the editor’s formal orientation

166
 

(SHILLINGSBURG, 2004, p. 133).      

 

Não há dúvidas de que os computadores estão renovando as antigas práticas de edição e 

criando novas possibilidades para o universo da crítica textual. Através de edições digitais, 

pode-se empreender um trabalho filológico que valorize os códigos contextuais, lingüísticos e 

bibliográficos dos textos, cruzando diferentes interesses e procedimentos de edição.  

Para Richard Finneran,  

 
[…] the availability of hypermedia technology for the personal computer has 
coincided with a fundamental shift in textual theory, away from the notion of a 

single text “definitive edition” and toward a recognition of both the integrity 

of discrete versions of a work and the importance of nonverbal elements, 
particularly the “bibliographical codes” described by Ierome McGann and the 

“contextual codes” noted by George Bornstein, among others. [...] the present 

challenge is to discover the full potential of the new medium, to produce 

                                                             
165 Traduzindo: “Os trabalhos filológicos têm pouco de mecânico e requerem, pelo contrário, uma elevada 

porcentagem de criatividade e perspicácia sempre alerta”. 
166

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

das orientações formais existentes [...]. Ajudados por computadores, os editores podem oferecer edições como 

verdadeiros e ricos recursos [...], independentemente da orientação formal do editor”. 
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editions or, if you prefer, “archives”—that transcend the inherent limitations 

of the printed book […]
167

 (FINNERAN, 1996, prefácio p. x). 

 

No âmbito da edição de textos, existem algumas abordagens que somente encontram 

meios de se concretizarem através dos recursos que a informática coloca à disposição dos 

filólogos. Um caso concreto é a edição dos panfletos de Eulálio Motta. Os textos que integram 

o corpus dessa edição fazem parte do acervo pessoal do escritor e apresentam relações diversas 

com outros documentos arquivados por ele: esboços, notas de leituras, fotografias, cartas, 

cartões, livros, jornais, cadernos, diários etc.  

Eulálio Motta publicou uma grande quantidade de panfletos, mas, por motivos 

desconhecidos, apenas 57 desses textos foram preservados em seu acervo. Desse modo, esses 

panfletos integram uma coleção de textos produzidos por Eulálio Motta e conservados pelo 

autor. Os panfletos correspondem a um tipo de literatura efêmera que tem uma intrínseca 

relação com o contexto histórico e as circunstâncias em que foram produzidos, distribuídos e 

lidos. Além de manterem uma estrita afinidade com a história de vida do panfletário. Para 

evidenciar os sentidos desses textos, faz-se necessário estabelecer relações com o acervo, 

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

documentos arquivados pelo escritor. 

Os documentos dos acervos de escritores não são peças desconectadas, sem relações entre 

si, na maioria das vezes, eles apresentam conexões e constituem redes de informações que 

podem irradiar em várias direções e campos de investigação. Ao isolar um documento do 

acervo, perdem-se os fios que constroem os seus sentidos. Por conta disso, os panfletos de 

Eulálio Motta exigem um modelo de edição que mantenha o texto num circuito de relações 

com a documentação do acervo, que é o seu locus potencial. Assim, esboçou-se um projeto de 

edição hipermidiática com o objetivo de relacionar os panfletos aos documentos do acervo, 

evidenciando os seus códigos linguísticos, bibliográficos e contextuais.  

A hiperedição dos panfletos de Eulálio Motta foi desenvolvida em formato de arquivo 

digital, disponibilizado para o acesso gratuito via Web, e se destina a todo tipo de usuário que 

se interessar pelo conteúdo da página. As informações desse site foram categorizadas por níveis 

de interesses, a partir da constituição de menus. Desse modo, os usuários poderão ler os 

                                                             
167 Traduzindo: “[...] a disponibilidade de tecnologia de hipermídia para o computador pessoal coincidiu com uma 

mudança fundamental na teoria textual, longe da noção de um único texto “edição definitiva” e em direção a um 

reconhecimento da integridade de versões discretas de uma obra e a importância dos elementos não verbais, 

particularmente os “códigos bibliográficas” descritos por Jerome McGann e os “códigos contextual” observado 

por George Bornstein, entre outros. Uma edição tradicional impressa não consegue acomodar todas as mudanças 

anunciadas pelas novas teorias textuais. [...] O desafio atual é descobrir todo o potencial do novo meio, para 

produzir edições ou, se preferir, “arquivos”, que transcendem as limitações inerentes do livro impresso [...]”. 
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panfletos, explorar os fac-símiles e fotografias através de zooms, verificar o conteúdo de 

manuscritos e ter acesso às transcrições dos textos de modo simultâneo. Além disso, 

disponibilizam-se informações acerca da vida do escritor e do contexto histórico da época e do 

lugar onde os textos foram produzidos e circularam. Somente num ambiente hipermidiático é 

possível reunir todo esse conjunto de informações, ampliando as dimensões da atividade 

filológica.  

De acordo com Lucía Megías,  

 
[…] los nuevos modelos de edición crítica hipertextual no han de conformarse 
con aumentar la cantidad y calidad de los materiales ofrecidos, sino también 

en la visualización abierta de los mismos y en la capacidad de relacionar entre 

sí la información; es decir, convertir la información estática en un dinámico 
hipertexto

168
 […] (LUCÍA MEGÍAS, 2010, p. 245). 

 

Esse dinâmico hipertexto é propriamente uma hiperedição que permite utilizar novas 

ferramentas capazes de criar novos modelos de edição. De acordo com Richard Finneran 

(1996), as edições científicas demandam extensas pesquisas e reúnem documentos importantes 

que são omitidos nas versões impressas destinadas aos leitores, porque os custos da impressão 

de fac-símiles e imagens são muito altos. Nesse sentido, a Web surge como uma alternativa 

para a publicação e divulgação de edições científicas, pela sua ampla capacidade de difusão e o 

reduzido investimento financeiro dispensado ao projeto, comparando às edições impressas. 

Para Peter Shillingsburg, 

 

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

year) affect editorial goals and even editorial principles. […] not only are there 
legitimate differences in editorial goals based on differences in formal 

orientations and other theoretical concepts, but there are also practical 

differences in editorial goals that are imposed by economic influences
169

 
(SHILLINGSBURG, 2004, p. 123). 

 

Além disso, a leitura na tela dos computadores já integra as práticas culturais da 

contemporaneidade. Há leitores, inclusive, que preferem ler em telas dos iPhones, iPeds, 

tabletes, notebooks, netebooks etc. 

 

                                                             
168 Traduzindo: “[...] os novos modelos de edição crítica hipertextual não devem se conformar apenas com o 

aumento da quantidade e da qualidade dos materiais oferecidos, mas também com a visualização aberta dos 

mesmos e com a capacidade de relacionar entre si a informação; ou seja, converter a informação estática num 

dinâmico hipertexto”. 
169

 Traduzindo: “Dinheiro (se escasso ou abundante) e tecnologia (renovada a cada ano) afetam objetivos editorias 

e até mesmo princípios editoriais. [...] não só existem legítimas diferenças nos objetivos editorais baseados nas 

diferenças de orientações formais e outros conceitos teóricos, mas também por influências econômicas”.   
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6. 1 O CORPUS EDITADO 

 

O corpus dessa edição compõe-se de 57 panfletos publicados por Eulálio de Miranda 

Motta na cidade de Mundo Novo-BA, entre 1949 e 1988. 

 

Quadro 4 - Panfletos por data. 
PANFLETOS DATA 

1. O QUE IMPORTA  11/1949 

2. NATAL 1949 

3. CEGOS... 05/01/1960 

4. DOIS EXTREMOS: UM ÓTIMO E OUTRO PÉSSIMO 25/07/1962 

5. A RESPOSTA DO TIO 28/07/1962 

6. CHIFRINEIRA: PALAVRAS VASIAS QUE NÃO CONVENCEM 04/08/1962 

7. VITÓRIA DO BRASIL! 02/04/1964 

8. VIVA A ESPERANÇA! 17/10/1966 

9. DATA HISTÓRICA 23/11/1966 

10. PIADAS 10/03/1967 

11. PODRIDÃO!!... 22/04/1967 

12. FATOS EM FOCO 20/05/1967 

13. QUINTO ANIVERSÁRIO 31/03/1969 

14. O ESTOPIM 31/01/1970 

15. SEXTO ANIVERSÁRIO 31/03/1970 

16. AGORA É ALEGRIA 02/06/1971 

17. ALEGRIA E GRATIDÃO 15/03/1972 

18. A PERGUNTA DE RAFAEL 10/1972 

19. SEGUNDA EDIÇÃO 05/12/1972 

20. NONO ANIVERSÁRIO 31/03/1973 

21. OBRIGADO POR TUDO 13/01/1974 

22. NO DÉCIMO ANIVERSÁRIO 02/04/1974 

23. ONTEM, HOJE, AMANHÃ... 27/09/1974 

24. PERSPECTIVA DE 76... 11/10/1974 

25. BASTA DE PODRIDÃO 13/11/1974 

26. NO DÉCIMO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO... 31/03/1975 

27. AOS TELESPECTADORES DA "GABRIELA": "POETA" COM ASPAS 13/09/1975 

28. O MELHOR CAFÉ DO MUNDO 31/10/1975 

29. NO ANO 12 DA REVOLUÇÃO 05/04/1976 

30. LIBERDADE NO ANO 12 29/04/1976 

31. ÊLE VEM AÍ! 17/08/1976 

32. PONTOS DE VISTA... 17/11/1976 

33. ELEIÇÃO – CORRUPÇÃO 20/11/1976 

34. O TELEFONE 28/03/1977 

35. NOSSA TELÉ... 22/04/1977 

36. CHEGOU! 09/1977 

37. A MAIOR 04/04/1978 

38. O MOMENTO OPORTUNO 20/04/1978 

39. ALTO BONITO... 14/07/1978 

40. A MENOR... 31/03/1980 

41. NO MATO SEM CACHORRO... 14/11/1981 

42. NÃO É MANÉ FULORIANO... 25/11/1981 

43. FARINHAS DO MESMO SACO... 29/04/1982 

44. AS MALVINAS 05/1982 

45. FIM DE PAPO 01/06/1982 

46. UM GRITO 01/10/1982 

47. DATA HISTÓRICA 11/1982 

48. “VIOLÊNCIA, NÃO!” 15/04/1983 

49. TROVAS ANTOLÓGICAS... 24/06/1986 

50. EDY 11/05/1987 

51. DESPEDIDA 23/06/1987 

52. PRIMAVERA... 09/1987 

53. FINAL 05/11/1987 

54. NATAL... 25/12/1987 

55. ELA 03/1988 

56. ENCONTRO COM A POESIA s.d. 

57. OPINIÕES s.d. 

                  Fonte: Panfletos de Eulálio Motta. 
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76,2% dos panfletos que integram o corpus foram escritos nas décadas de 1970 e 1980, 

conforme: 

 

Figura 62 - Gráfico com quantidade de panfletos publicados por ano. 

 

             Fonte: Panfletos de Eulálio Motta. 

 

Figura 63 - Gráfico com porcentagem de panfletos publicados por décadas.  

 

               Fonte: Panfletos de Eulálio Motta. 

 

Os panfletos foram impressos em apenas uma folha de cor, lisura, gramatura e tamanho 

variados (Cf. Quadro 2). Somente um deles, A resposta do tio, foi impresso nas duas faces da 

folha e dobrado em formato de caderno. 
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Figura 64 - Panfleto impresso reto e verso. 

 
 Fonte: Panfleto A resposta do tio. 

  

Os textos foram impressos em prensas manuais de tipos móveis, com exceção de Basta 

de podridões, “Um grito” e “Violência, não!” que foram reproduzidos em mimeógrafo 

escolar, a partir de uma matriz datilografada de cor azul (Cf. Figura 38).  

Apenas dois panfletos não foram datados: Encontro com a poesia e Opiniões. No 

primeiro, consta a seguinte nota: “A SAIR EM Canções do meu caminho”, 2ª. edição.” A 

segunda edição do livro foi publicado em 1983 e Opiniões traz comentários a respeito dessa 

publicação. Assim, Encontro com a poesia foi impresso antes da segunda edição de Canções do 

meu caminho e Opiniões é uma publicação posterior ao livro.  

Os panfletos foram classificados em seis temáticas (Cf. Quadro 1), prevalecendo a 

política partidária, demonstrando o intenso envolvimento de Eulálio Motta nesse âmbito.  

 

Figura 65 - Gráfico com a quantidade de panfletos por tema. 

 

 Fonte: Panfletos de Eulálio Motta. 
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No conjunto dos panfletos, existem textos politestemunhais, monotestemunhais e de 

natureza heterogênea. 

a) 48 panfletos são monotestemunhais e 9 deles apresentam emendas autorais, conforme 

quadro abaixo.  

 

Quadro 5 - Panfletos monotestemunhais. 
 

PANFLETOS MONOTESTEMUNHAIS 

CONTÉM EMENDAS 

AUTÓGRAFAS 

1. NATAL  

2. O QUE IMPORTA  

3. CEGOS... X 

4. DOIS EXTREMOS: UM ÓTIMO E OUTRO PÉSSIMO  

5. A RESPOSTA DO TIO X 

6. CHIFRINEIRA: PALAVRAS VASIAS QUE NÃO CONVENCEM  

7. VITÓRIA DO BRASIL!  

8. VIVA A ESPERANÇA!  

9. DATA HISTÓRICA  

10. PIADAS  

11. PODRIDÃO!!...  

12. FATOS EM FOCO X 

13. QUINTO ANIVERSÁRIO X 

14. O ESTOPIM  

15. SEXTO ANIVERSÁRIO  

16. AGORA É ALEGRIA  

17. ALEGRIA E GRATIDÃO  

18. A PERGUNTA DE RAFAEL  

19. SEGUNDA EDIÇÃO  

20. NONO ANIVERSÁRIO  

21. OBRIGADO POR TUDO X 

22. NO DÉCIMO ANIVERSÁRIO  

23. ONTEM, HOJE, AMANHÃ...  

24. PERSPECTIVA DE 76...  

25. BASTA DE PODRIDÃO  

26. NO DÉCIMO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO...  

27. AOS TELESPECTADORES DA “GABRIELA”: “POETA” COM ASPAS  

28. O MELHOR CAFÉ DO MUNDO  

29. NO ANO 12 DA REVOLUÇÃO  

30. LIBERDADE NO ANO 12  

31. ÊLE VEM AÍ!  

32. PONTOS DE VISTA...  

33. ELEIÇÃO – CORRUPÇÃO  

34. A MAIOR X 

35. O MOMENTO OPORTUNO  

36. ALTO BONITO... X 

37. A MENOR... X 

38. NO MATO SEM CACHORRO...  

39. NÃO É MANÉ FULORIANO... X 

40. FARINHAS DO MESMO SACO...  

41. AS MALVINAS  

42. FIM DE PAPO  

43. UM GRITO  

44. DATA HISTÓRICA  

45. “VIOLÊNCIA, NÃO!”  

46. DESPEDIDA  

47. NATAL...  

48. OPINIÕES  

           Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

As emendas autorais eram feitas antes da distribuição dos impressos e foi constatado que 

nos panfletos A Menor..., Alto Bonito e Não é Mané Fuloriano... elas não ocorreram de modo 

uniforme em todos os exemplares disponíveis no acervo. Nas Figuras 31 e 32, foram 
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apresentados os diferentes níveis de emendas em A Menor... Nos 15 exemplares do panfleto 

Alto Bonito, aparecem dois níveis de emendas autógrafas, conforme Figura 66. Em Não é Mané 

Fuloriano..., dos 19 exemplares preservados, houve apenas um nível de emenda em apenas 5 

deles, como se pode observar na Figura 67. 

 

Figura 66 - Níveis de emendas autógrafas no panfleto Alto Bonito. 
Nível 1 - Essas emendas ocorreram em 2 exemplares.

 

Nível 2 - Essas emendas ocorreram em 13 exemplares.

 

     Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
 

Figura 67 - Emendas autógrafas no panfleto Não é Mané Fuloriano. 
Exemplar sem emenda

 

Exemplar com emenda 

 

     Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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b) 5 panfletos são politestemunhais e todos eles são poesias, com pelo menos um 

testemunho em documentos do acervo. Apenas O Telefone e Trovas antológicas... trazem 

emendas autógrafas no impresso.  

 

Quadro 6 - Panfletos politestemunhais. 

PANFLETOS POLITESTEMUNHAIS 
 

TESTEMUNHOS ALÉM DO PANFLETO IMPRESSO 

1. O TELEFONE Manuscrito Avulso EH1.843.CL.07.007. 

2. NOSSA TELÉ... Manuscrito no caderno Diário de um João Ninguém II f. 15rº e 15vº. 

Manuscrito no caderno Diário de um João Ninguém II f. 17rº e 17vº. 

3. CHEGOU! Manuscrito no caderno Diário de um João Ninguém II f. 33vº e 34rº. 

4. TROVAS ANTOLÓGICAS...  Manuscrito Avulso EH1.813.CL.04.007 

5. ENCONTRO COM A POESIA Impresso no livro Canções do meu caminho 2. ed. 1983, p. 21-22. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

c) 4 panfletos são de natureza heterogênea, ou seja, apresentam duas situações 

simultaneamente: textos politestemunhais e monotestemunhais. Esses panfletos correspondem 

a poemas em quadras, onde algumas delas são testemunhos únicos e outras trazem mais de um 

testemunho.   

 

Figura 68 - Exemplo de panfleto de natureza heterogênea. 

 
                                  Fonte: Panfleto Final. 

Quadra com testemunho 
impresso no panfleto 

Ela. 

Quadras inéditas 
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Quadro 7 - Panfletos de natureza heterogênea. 

PANFLETOS DE NATUREZA 

HETEROGÊNEA 
TESTEMUNHOS 

1. EDY 
Manuscrito no Meu caderno de trovas (as 2 primeiras quadras na f. 11rº e as 2 
últimas na f. 5rº).  O texto introdutório não se repete em outro testemunho, por isso 
considerou esse panfleto de natureza heterogênea. 

2. PRIMAVERA...  
No panfleto há 6 quadras sendo que a 3ª traz um testemunho impresso no panfleto 
Ela. As demais são de testemunho único.   

3. FINAL  
No panfleto há 6 quadras sendo que a 1ª traz um testemunho impressa no panfleto 
Ela. As demais são de testemunho único.     

4. ELA  
No panfleto há 6 quadras sendo que a 2ª consta num testemunho impresso no 
panfleto Final, e a 6ª no panfleto Primavera. As outras quadras são testemunhos 
únicos.   

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

6.1.1 Descrição física dos panfletos 

 

Do total dos 57 panfletos, 45 trazem mais de um exemplar arquivado no acervo de 

Eulálio Motta (Cf. Quadro 8) e, para a descrição que segue, foram examinados todos os 

exemplares disponíveis, com o objetivo de esboçar uma visão geral da materialidade dos textos.  

 

Quadro 8 - Descrição física dos panfletos
170

. 

PANFLETOS  DESCRIÇÃO FÍSICA 

O QUE IMPORTA 

A folha mede 155 milímetros de largura por 220 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
43 linhas em apenas uma coluna. O papel é de alta gramatura e baixa lisura, o seu estado de 
conservação é bom, apesar do amarelamento ocasionado pela acidez, há sinais de desgaste e 
pequenos furos na borda superior. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis e o layout é 
aparentemente bem estruturado, mas não há equilíbrio no espacejamento das palavras. Para manter 

a harmonia no alinhamento, o tipógrafo alongou alguns espaços. Há uma nota no final do texto 
com informações bibliográficas.  

NATAL 

A folha mede 160 milímetros de largura por 233 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
27 linhas e 6 estrofes de 4 versos, em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura e alta 
lisura e está em bom estado de conservação, não apresentando danos aparentes. Há somente um 
sinal de dobradura no meio da folha e a borda superior direita encontra-se levemente amassada. O 
texto foi impresso em prensa de tipos móveis, o layout encontra-se bem estruturado e equilibrado, 

com utilização de bordas ornadas em torno da mancha escrita.  

CEGOS... 

A folha mede 220 milímetros de largura por 330 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
64 linhas em apenas uma coluna. O papel é de alta gramatura, baixa lisura e bastante ácido. Isso 
ocasionou o amarelamento e o desgaste do papel, principalmente na borda direita, comprometendo 
parte do texto. Há sinais de queimaduras no canto esquerdo da borda superior e inferior. O texto 
foi impresso em prensa de tipos móveis. O tipógrafo cometeu erros em palavras que foram 
emendadas pelo autor nas linhas 12 e 24. Há também problemas ocasionados pelo afrouxamento 
dos tipos que deslocou a letra “e”, nas palavras “de” e “que” (linhas 2, 6, 10, 43 e 52). O layout é 

bastante simples, sem utilização de caracteres especiais e variação de tipo de letra.  

DOIS EXTREMOS 

A folha mede 210 milímetros de largura por 305 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
duas colunas com 47 linhas a primeira e 45 a segunda, o título e subtítulo estão centralizados na 
margem superior e ocupam duas linhas. O papel é de alta gramatura, baixa lisura e bastante ácido, 
ocasionando desgaste, principalmente na borda inferior. O texto foi impresso em prensa de tipos 
móveis. O layout é muito bem estruturado com colunas paralelas, destaque especial para o título e 
subtítulo (aplicação de técnicas de paginação de jornal). Há espaçamento maior entre os parágrafos 

(embora irregulares), tornando o texto visualmente agradável. Foram utilizados tipos e tamanhos 
variados de letras de modo harmônico e criativo. O tipógrafo não estabeleceu um padrão para as 
aspas, utilizando aspas francesas e inglesas. 

A RESPOSTA DO 
TIO 

A folha aberta mede 315 milímetros de largura por 210 milímetros de altura, dobrada ao meio na 
horizontal a folha é dividida em páginas de 155 milímetros de largura e 210 milímetros de altura. 

                                                             
170 Essas informações estão inseridas na hiperedição dos panfletos de Eulálio Motta, ativadas a partir do botão 

“descrição física”. 
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Em cada página a mancha estrutura-se em apenas uma coluna. Na primeira página constam 32 

linhas, na segunda 43 e na terceira 20 linhas. O papel é de alta gramatura, baixa lisura e bastante 
ácido, ocasionando o amarelamento, mas a sua estrutura encontra-se em bom estado de 
conservação, com apenas pequenas fissuras na dobra superior. O texto foi impresso em prensa de 
tipos móveis e seu layout é simples, sem características especiais no uso de tipo de letras e 
tamanho das fontes. O texto está estruturado a partir de tópicos numerados, correspondendo aos 
argumentos utilizados pelo autor. Há emendas autógrafas na página 1, linhas 10 e 12; na página 2 
nas linhas 9, 19, e 42. 

CHIFRINEIRA  

A folha mede 215 milímetros de largura por 315 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
duas colunas com 43 linhas a primeira e 40 a segunda, o título e subtítulo estão centralizados na 
margem superior e ocupam duas linhas. Abaixo das colunas há uma linha com uma frase. O papel 
é de alta gramatura, baixa lisura e bastante ácido, ocasionando alteração na cor, tornando-o mais 
escuro. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis e o layout é muito bem estruturado com 
colunas paralelas, com destaque especial para o título e subtítulo (aplicação de técnicas de 
paginação de jornal). Há espaçamento maior entre os parágrafos tornando o texto visualmente 
agradável. Foram utilizados tipos e tamanhos variados de letras de modo harmônico e criativo. 

VITÓRIA DO 
BRASIL! 

A folha mede 165 milímetros de largura por 300 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
46 linhas em apenas uma coluna. O papel é de alta gramatura, baixa lisura e bastante ácido, 
ocasionando o amarelamento e desgaste na borda inferior. O texto foi impresso em prensa de tipos 
móveis. O layout é simples, mas executado com precisão tipográfica, embora tenha utilizado linhas 
muito longas que não são indicadas para esse tipo de impresso. 

VIVA A 
ESPERANÇA! 

A folha mede 195 milímetros de largura por 255 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
56 linhas em apenas uma coluna. O papel é de alta gramatura, baixa lisura e bastante ácido, 
ocasionando o seu escurecimento. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout é 

simples com pouca variação de tamanhos e tipos de letras, linhas longas sem espaço especial entre 
parágrafos. Na tentativa de manter o texto simetricamente alinhado, o tipógrafo alongou bastante 
os espaços entre palavras, deixando lacunas que prejudicaram a harmonia visual do texto. O 
panfleto conta com uma nota introdutória contextualizando a publicação e outra nota post-scriptum 
no final do texto, constituindo-se em importantes peritextos. O tipógrafo também utilizou aspas 
invertidas em alguns momentos (linhas 5, 37, 38 e 56).  

DATA HISTÓRICA 

A folha mede 175 milímetros de largura por 263 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 

59 linhas em apenas uma coluna. O papel é de alta gramatura, baixa lisura e bastante ácido, 
provocando o amarelamento da folha.  O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout 
explora diferentes tamanhos de fonte, inclusive no corpo do texto dando destaque à data 15 de 
Novembro de 1966. As linhas são longas, com espaço especial entre parágrafos.  

PIADAS 

A folha mede 190 milímetros de largura por 300 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
59 linhas em apenas uma coluna. O papel é de alta gramatura, baixa lisura e bastante ácido, 
provocando o amarelamento da folha.  Há manchas na borda superior ocasionada por líquido. O 
texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout é simples com pouca variação de tamanhos 

e tipos de letras, linhas longas sem espaço especial entre parágrafos. Na tentativa de manter o texto 
simetricamente alinhado, o tipógrafo alongou bastante os espaços entre palavras, deixando lacunas 
que prejudicaram a harmonia visual do texto. Foram utilizadas aspas invertidas em todo o texto. 

PODRIDÃO!... 

A folha mede 215 milímetros de largura por 315 milímetros de altura.  A mancha estrutura-se em 
69 linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura, alta lisura e apresenta bom estado 
de conservação, apenas pouco amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis e o 
layout é simples com pouca variação de tamanhos e tipos de letras, linhas longas sem espaço 

especial entre parágrafos. 

FATOS EM FOCO 

A folha mede 215 milímetros de largura por 230 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
54 linhas em apenas uma coluna. O papel é de alta gramatura, baixa lisura e bastante ácido, 
ocasionando o amarelamento. A estrutura do papel está bem conservada.  O texto foi impresso em 
prensa de tipos móveis. O layout é simples com poucas variações de tamanhos e tipos de letras, as 
linhas são longas e não há espaço especial entre parágrafos. Na tentativa de manter o texto 
simetricamente alinhado, o tipógrafo alongou bastante os espaços entre palavras, deixando lacunas 
que prejudicaram a harmonia visual do texto. Há uma nota introdutória explicando o atraso da 

publicação. De acordo com a nota, o texto foi escrito em 20 de maio de 1967, mas somente foi 
publicado em 20 de maio de 1967. Há uma emenda autógrafa na linha 52.  

QUINTO 
ANIVERSÁRIO 

A folha mede 215 milímetros de largura por 230 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
46 linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura, alta lisura e encontra-se 
amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout é simples com poucas 
variações de tamanhos e tipos de letras, as linhas são longas e não há espaço especial entre 
parágrafos. Na tentativa de manter o texto simetricamente alinhado, o tipógrafo alongou bastante 

os espaços entre palavras, deixando lacunas que prejudicaram a harmonia visual do texto. O 
tipógrafo também utilizou aspas invertidas em alguns momentos (linhas 9 e 39). Há emendas 
autógrafas nas linhas 24 e 39.  

O ESTOPIM 
A folha mede 165 milímetros de largura por 235 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
49 linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura, alta lisura. Originalmente o papel 
é amarelo, mas ele já se encontra escurecido. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O 
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layout é simples com poucas variações de tamanhos e tipos de letras, as linhas são longas e não há 

espaço especial entre parágrafos. Na tentativa de manter o texto simetricamente alinhado, o 
tipógrafo alongou bastante os espaços entre palavras, deixando lacunas que prejudicaram a 
harmonia visual do texto. O tipógrafo também utilizou aspas invertidas em diversas partes do 
texto. 

SEXTO 

ANIVERSÁRIO 

A folha mede 165 milímetros de largura por 240 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
54 linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura, alta lisura e está amarelado. O 
texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout é simples com poucas variações de 

tamanhos e tipos de letras, as linhas são longas e não há espaço especial entre parágrafos. O 
tipógrafo utilizou aspas invertidas em alguns momentos do texto. No canto inferior direito o papel 
foi rasgado comprometendo parte do texto, linhas 41 a 52. 

AGORA É 
ALEGRIA! 

A folha mede 165 milímetros de largura por 300 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
51 linhas em apenas uma coluna. O papel é de alta gramatura, baixa lisura e de acidez acentuada, 
ocasionando o amarelamento.  O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout explora 
diferentes tamanhos de fonte, inclusive no corpo do texto. Há pouca variação de tipo de letra, as 
linhas são longas e há espaço especial entre os parágrafos. O título foi bem destacado, ocupando a 

largura da mancha escrita. 

ALEGRIA E 
GRATIDÃO 

A folha mede 163 milímetros de largura por 240 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
23 linhas e 5 estrofes de 4 versos, em apenas uma coluna. O papel é de alta gramatura e alta lisura. 
Originalmente o papel é azul claro, mas já se encontra escurecido. Há uma marca de ferrugem 
ocasionada por um clipe, na borda superior da folha. O texto foi impresso em prensa de tipos 
móveis. O layout é simples e simetricamente distribuído, com estrofes alinhas e com recuo de 
entrada alternada. Foi utilizada uma borda em torno da mancha escrita. O sobrenome de Eulálio foi 
grafado com apenas um t. 

A PERGUNTA DE 
RAFAEL  

A folha mede 160 milímetros de largura por 325 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
73 linhas em apenas uma coluna. O papel é de alta gramatura e baixa lisura, amarelado devido a 
alta acidez. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout é simples, com pouca 
variação de tipo de lera e não há espaço especial entre os parágrafos, mas simetricamente o texto 
está bem estruturado. Para o destaque de palavras no interior do texto o tipógrafo utilizou uma 
fonte diferente desalinhando o texto. Há uma nota introdutória contextualizando a escrita do texto 
que em parte reproduz uma crônica de 1965. 

SEGUNDA EDIÇÃO 

A folha mede 160 milímetros de largura por 325 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
72 linhas em apenas uma coluna. O papel é de gramatura e lisura medianas.Trata-se de um papel 
jornal de tipo reciclado já escurecido. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout e 
simples, mas simetricamente bem estruturado. Há uma nota introdutória contextualizando a 
publicação do texto e os motivos de sua segunda edição. 

NONO 
ANIVERSÁRIO 

A folha mede 165 milímetros de largura por 235 milímetros de altura.  A mancha estrutura-se em 
50 linhas em apenas uma coluna. O papel é de gramatura mediana, baixa lisura e pouca opacidade 

devido à cor escurecida do papel. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout e 
simples, não há espaço especial entre parágrafos, mas simetricamente o texto está bem estruturado. 
Para destacar palavras no interior do texto, o tipógrafo utilizou outro tipo de letra, provocando 
desalinhamento do texto. 

“OBRIGADO POR 

TUDO” 

A folha mede 163 milímetros de largura por 240 milímetros de altura.  A mancha estrutura-se em 
72 linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura, alta lisura e se encontra 
amarelado.  O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout foi estrutura em duas 

colunas separadas por uma linha vertical, o texto encontra-se envolvido numa moldura, o título 
centralizado nas mesmas dimensões da mancha escrita. Não há variação de tipo e tamanho de 
fontes. Há uma emenda autógrafa na linha 45 da segunda coluna. 

NO DÉCIMO 
ANIVERSÁRIO 

A folha mede 165 milímetros de largura por 300 milímetros de altura.  A mancha estrutura-se em 
63 linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura, alta lisura e pouca opacidade 
devido à cor mais escurecida do papel. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout e 
simples, sem variação de tipos e tamanhos de fontes, não há espaço especial entre parágrafos, mas 
simetricamente o texto está bem estruturado. Foi utilizado um símbolo especial nas linhas 17 e 29. 

Há uma nota post-scriptum esclarecendo no final do texto. 

ONTEM, HOJE, 
AMANHÃ.. 

A folha mede 165 milímetros de largura por 237 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
34 linhas em apenas uma coluna. O papel é de gramatura e lisura medianas, e encontra-se 
amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis em tinta azul escura. O layout é 
bastante simples sem variação de tipos e tamanho de fontes. 

PERSPECTIVAS DE 

76... 

A folha mede 165 milímetros de largura por 237 milímetros de altura.  A mancha estrutura-se em 
36 linhas em apenas uma coluna. O papel é de gramatura e lisura medianas, e se encontra 

amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis em tinta azul escura. O layout é 
bastante simples sem variação de tipos e tamanho de fontes. 

BASTA DE 
PODRIDÕES 

A folha mede 215 milímetros de largura por 310 milímetros de altura.  A mancha estrutura-se em 
36 linhas em apenas uma coluna. O papel é de gramatura e lisura medianas, e se encontra 
amarelado.  O texto foi impresso em mimeógrafo a partir de datilografia em folha estêncil azul. O 
datilógrafo se esmerou para manter a simetria do texto e há correções por sobreposição em 
diversas partes do texto. 
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NO DÉCIMO 
PRIMEIRO 

ANIVERSÁRIO... 

A folha mede 160 milímetros de largura por 260 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 

59 linhas em apenas uma coluna. O papel é de gramatura e lisura medianas, e se encontra 
amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout e simples, sem muitas 
variações de tipos e tamanhos de fontes, não há espaço especial entre parágrafos, mas 
simetricamente o texto está bem estruturado. 

AOS 
TELESPECTADOR

ES DA 

“GABRIELA”: 
“POETAS” COM 

ASPAS  

A folha mede 165 milímetros de largura por 237 milímetros de altura.  A mancha estrutura-se em 
63 linhas em apenas uma coluna. O papel é de gramatura e lisura medianas, e se encontra 
amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout e simples, sem muitas 

variações de tipos e tamanhos de fontes, não há espaço especial entre parágrafos, mas 
simetricamente o texto está bem estruturado. Há uma moldura em torno da mancha escrita. 

O MELHOR CAFÉ 
DO MUNDO 

A folha mede 173 milímetros de largura por 245 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
43 linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura, alta lisura e se encontra 
amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout e simples, sem muitas 
variações de tipos e tamanhos de fontes, não há espaço especial entre parágrafos, mas 
simetricamente o texto está bem estruturado. 

NO ANO 12 DA 
REVOLUÇÃO 

A folha mede 165 milímetros de largura por 235 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
43 linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura, alta lisura e se encontra 
amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout e simples, sem muitas 
variações de tipos e tamanhos de fontes, não há espaço especial entre parágrafos. Na linha 7 o 
tipógrafo utilizou uma fonte diferente para destacar duas palavras, alterando o alinhamento, mas, 
simetricamente, o texto está bem estruturado. 

LIBERDADE NO 
ANO 12 

A folha mede 190 milímetros de largura por 275 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 

duas colunas com 54 linhas na primeira e 51 na segunda, o título está centralizados na margem 
superior e ocupa uma linha. O papel é de baixa gramatura, alta lisura e se encontra amarelado. O 
texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O texto é apresentado em duas colunas bem 
dimensionadas, sem muitas variações de tipos e tamanhos de fontes, não há espaço especial entre 
parágrafos. 

ELE VEM AÍ! 

A folha mede 210 milímetros de largura por 260 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
32 linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura, alta lisura e se encontra 

amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O tipógrafo utilizou um tipo diferente 
de letra para destacar uma palavra na linha 30, desalinhando o texto. Não há muitas variações de 
tipos e tamanhos de fontes, nem espaço especial entre parágrafos e as linhas são longas. 

PONTOS DE VISTA 

A folha mede 163 milímetros de largura por 240 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
41 linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura, alta lisura e se encontra 
amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. Há um post-scriptum no final do texto. 
Não há muitas variações de tipos e tamanhos de fontes, nem espaço especial entre parágrafos e as 
linhas são longas.  

ELEIÇÃO – 

CORRUPÇÃO 

A folha mede 163 milímetros de largura por 240 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
47 linhas em apenas uma coluna. O papel é de gramatura e lisura medianas, e se encontra 
amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. Há uma nota no final do texto, 
indicando que o texto foi copiado do caderno Diário de um João Ninguém. Não há muitas 
variações de tipos e tamanhos de fontes, nem espaço especial entre parágrafos e as linhas são 
longas. Na linha 24, o tipógrafo utilizou uma fonte diferente, para destaque, mas não provocou o 
desalinhamento das palavras.  

O TELEFONE 

A folha mede 100 milímetros de largura por 220 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 6 
estrofes de quatro versos e 27 linhas em apenas uma coluna. O papel é de gramatura e lisura 
medianas, e se encontra pouco amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. Há 
emendas autógrafas nas linhas 12 e 15. Não há muitas variações de tipos e tamanhos de fontes. O 
layout está simetricamente organizado de modo que favorece a leitura do texto. Aparece o nome 
Liota, junção de Eulálio e Motta utilizado apenas nos textos de tom humorísticos. 

NOSSA TELÉ... 

A folha mede 167 milímetros de largura por 305 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 9 

estrofes de quatro versos e 39 linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura, alta 
lisura e se encontra amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout é 
simetricamente organizado de modo que facilita a leitura dos versos. Aparece o nome Liota, 
junção de Eulálio e Motta utilizado apenas nos textos de tom humorísticos. 

CHEGOU! 

A folha mede 111 milímetros de largura por 270 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 7 
estrofes de quatro versos e 30 linhas em apenas uma coluna. O papel é de gramatura e lisura 
mediana, e se encontra amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout é 
simetricamente organizado de modo que facilita a leitura dos versos. Aparece o nome Liota, 

junção de Eulálio e Motta utilizado apenas nos textos de tom humorísticos. 

A MAIOR 

A folha mede 163 milímetros de largura por 240 milímetros de altura.  A mancha estrutura-se em 
43 linhas em apenas uma coluna. O papel é de gramatura e lisura medianas, e se encontra 
amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. Não há muitas variações de tipos e 
tamanhos de fontes, nem espaço especial entre parágrafos e as linhas são longas. 
 



257 
 

 
O MOMENTO 
OPORTUNO 

 

A folha mede 163 milímetros de largura por 240 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
37 linhas em apenas uma coluna. O papel é de gramatura e lisura medianas, e se encontra 
amarelado O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. Não há muitas variações de tipos e 
tamanhos de fontes, nem espaço especial entre parágrafos e as linhas são longas. 

ALTO BONITO 

A folha mede 163 milímetros de largura por 240 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
49 linhas em apenas uma coluna. O papel é de alta gramatura, baixa lisura e se encontra 
amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis e em alguns exemplares conservados 

no acervo há emendas a caneta nas linhas 9 e 29. O layout é simples, não há muita variação de 
tipos e tamanhos de fontes, nem espaço especial entre parágrafos. Há uma nota de pé de página, 
mas o tipógrafo não incluiu o número dentro do parêntese. 

A MENOR... 

A folha mede 163 milímetros de largura por 240 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
41 linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura, alta lisura e se encontra pouco 
amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis e em alguns exemplares conservados 
no acervo há emendas a caneta nas linhas 3, 24, 29, 32, 35 e 39. O layout é simples, não há muita 
variação de tipos e tamanhos de fontes. 

NO MATO SEM 
CACHORRO... 

A folha mede 163 milímetros de largura por 240 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
39 linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura, alta lisura e se encontra 
amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis e O layout é simples, sem muita 
variação de tipos e tamanhos de fontes. Há uma moldura em torno da mancha escrita. 

NÃO É MANÉ 

FULORIANO... 

A folha mede 150 milímetros de largura por 214 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
33 linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura, alta lisura e a cor original do papel 
é um tom de amarelo, embora se encontre um pouco escurecido. A tinta da impressão é azul 

escura. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis e o layout é simples, sem muita variação 
de tipos e tamanhos de fontes. Em alguns exemplares preservados no acervo, há emendas na linha 
16. 

FARINHAS DO 
MESMO SACO... 

A folha mede 180 milímetros de largura por 270 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
39 linhas em apenas uma coluna. O papel é de gramatura e lisura medianas, e se encontra 
amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. Foram utilizados diferentes tipos de 
fontes e negrito para destacar palavras. Há espaço maior entre os parágrafos. 

AS MALVINAS... 

A folha mede 190 milímetros de largura por 320 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
54 linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura, alta lisura e se encontra 
amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout é simples e há uma moldura 
em volta da mancha escrita. As linhas são longas e não há espaço especial entre os parágrafos. 

FIM DE PAPO 

A folha mede 190 milímetros de largura por 315 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
46 linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura, alta lisura e se encontra 
amarelado. Há duas manchas causadas por derramamento de líquidos. O texto foi impresso em 

prensa de tipos móveis. O layout é simples e bem estruturado, há uma moldura em volta da 
mancha escrita. As linhas são longas e há espaço especial entre os parágrafos. 

“UM GRITO” 

A folha mede 190 milímetros de largura por 315 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
26 linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura, alta lisura e se encontra 
amarelado. O texto foi impresso em mimeógrafo a partir de datilografia em folha estêncil azul. O 
datilógrafo não manteve o texto simetricamente justificado, há correções por sobreposição e consta 
a reprodução da assinatura de Eulálio Motta. 

“DATA 
HISTÓRICA” 

A folha mede 195 milímetros de largura por 300 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
43 linhas em apenas uma coluna. O papel é de gramatura e lisura mediana, e se encontra 
amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout é simples e bem estruturado, 
há uma moldura em volta da mancha escrita. As linhas são longas e há espaço especial entre os 
parágrafos. 

“VIOLÊNCIA, 

NÃO!” 

A folha mede 215 milímetros de largura por 310 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
37 linhas em apenas uma coluna. O papel é de gramatura e lisura medianas, e se encontra 
amarelado. O texto foi impresso em mimeógrafo a partir de datilografia em folha estêncil azul. O 

datilógrafo manteve o texto simetricamente justificado, há correções por sobreposição em diversas 
palavras. Ocorreu uma falha de impressão no final do texto, dificultando a leitura de algumas 
palavras. O autor assinou diretamente no texto. 

TROVAS 
ANTOLÓGICAS... 

A folha mede 130 milímetros de largura por 190 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 3 
estrofes de quatro versos e 19 linhas em apenas uma coluna. O papel é de gramatura e lisura 
medianas, e se encontra amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. Há uma 
correção autógrafa no verso 3 da segunda quadra, consta uma nota com opinião de Bráulio Franco 

e a indicação de que os poemas serão publicados numa terceira edição do livro Canções de meu 
caminho (que não chegou a ser publicado). O texto encontra-se envolvido numa moldura.  

EDY 

A folha mede 135 milímetros de largura por 208 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
partir de um texto com a opinião de D. Vaninha, 4 estrofes, sendo 2 com quatro versos e 2 com 3 
versos, 27 linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura e alta lisura, e se encontra 
amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout é simples sem muitas 
variações de tamanho e tipo de fonte. A mancha escrita está envolvida numa moldura.  
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DESPEDIDA 

A folha mede 140 milímetros de largura por 210 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 6 

estrofes numeradas de quatro versos e 31 linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa 
gramatura e alta lisura, e se encontra pouco amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos 
móveis. O layout é simples sem muitas variações de tamanho e tipo de fonte. A mancha escrita 
está envolvida numa moldura.  

PRIMAVERA  

A folha mede 132 milímetros de largura por 218 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 6 
estrofes de quatro versos e 36 linhas em apenas uma coluna. O papel é de gramatura e lisura 
medianas, e se encontra pouco amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O 

layout é simples sem muitas variações de tamanho e tipo de fonte. A mancha escrita está envolvida 
numa moldura.  

FINAL 

A folha mede 128 milímetros de largura por 220 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 6 
estrofes de quatro versos e 30 linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura e alta 
lisura, e se encontra amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout é 
simples sem muitas variações de tamanho e tipo de fonte. A mancha escrita está envolvida numa 
moldura. Constam nota com indicação de que as trovas seriam publicadas na 3º edição de Canções 
do meu caminho e transcreve-se a opinião de Eudaldo Lima. 

NATAL 

A folha mede 125 milímetros de largura por 185 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 5 
estrofes de quatro versos e 23 linhas em apenas uma coluna. Trata-se do menor de todos os 
panfletos. O papel é de gramatura e lisura medianas, e se encontra amarelado. O texto foi impresso 
em prensa de tipos móveis. O layout é simples sem muitas variações de tamanho e tipo de fonte. A 
mancha escrita está envolvida numa moldura. Há um nota com indicação de que as trovas seriam 
publicadas na 3º edição de Canções do meu caminho. 

ELA 

A folha mede 120 milímetros de largura por 208 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 6 

estrofes de quatro versos e 30 linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura e alta 
lisura, e se encontra amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout é 
simples sem muitas variações de tamanho e tipo de fonte. A mancha escrita está envolvida numa 
moldura. Consta uma nota com indicação de que as trovas seriam publicadas na 3º edição de 
Canções do meu caminho e transcreve-se a opinião de Eudaldo Lima. 

ENCONTRO COM 
A POESIA 

A folha mede 160 milímetros de largura por 260 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 1 
poema com 38 versos e 51linhas em apenas uma coluna. O papel é de baixa gramatura e alta lisura, 

e se encontra amarelado. O texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout é simples sem 
muitas variações de tamanho e tipo de fonte. A mancha escrita está envolvida numa moldura. 
Constam notas indicando a origem do texto (do livro inédito Luzes do crepúsculo) e sua futura 
publicação no livro Canções do meu caminho; comentário de Jorge Amado; e explicação sobre o 
nome da cidade de Monte Alegre.  

OPINIÕES 

A folha mede 155 milímetros de largura por 220 milímetros de altura. A mancha estrutura-se em 
31 e apenas uma coluna. O papel é de alta gramatura e baixa lisura, e se encontra amarelado.  O 

texto foi impresso em prensa de tipos móveis. O layout é simples sem muitas variações de tamanho 
e tipo de fonte. Há duas notas, mas uma não corresponde a nenhuma parte específica do texto. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

6.2 A CONSTITUIÇÃO DOS DOSSIÊS ARQUIVÍSTICOS 

 

Os panfletos de Eulálio Motta somente existem no acervo do escritor (seu locus 

potencial). Tratam-se, portanto, não apenas de textos, mas de artefatos raros e por isso é 

necessário preservá-los para a posteridade. Editá-los, certamente, é uma forma de cumprir esse 

objetivo. Esses panfletos estão integrados a uma rede de documentos do acervo do escritor, sem 

os quais seus sentidos ficam prejudicados. Além disso, eles se relacionam a acontecimentos 

históricos ligados ao cotidiano e revelam o modo como a cultura escrita esteve presente em 

Mundo Novo, durante parte do século XX.  

Pelo seu caráter histórico e suas relações com o acervo do escritor, o ideal é editá-los de 

uma forma que preserve os códigos bibliográficos, linguísticos e contextuais, estabelecendo 

conexões com os documentos do acervo. Isso exige um verdadeiro escrutínio da documentação 
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e uma leitura atenta dos panfletos. De imediato, observa-se que esses textos tratam de temáticas 

variadas e estão relacionados direta ou indiretamente a diversos acontecimentos. Surge, então, a 

necessidade de se organizar dossiês arquivísticos, com o objetivo de selecionar a documentação 

paratextual e prototextual relevante para o entendimento de cada panfleto. 

Segundo Irène Fenoglio (2009), o dossiê arquivístico corresponde a um conjunto de 

documentos escolhidos pelo pesquisador em função de algum estudo específico, geralmente ele 

não é constituído por um arquivista, mas sim por pesquisadores que se debruçam sobre a 

documentação com o objetivo de adentrar na sua episteme.  

O dossiê arquivístico dos panfletos de Eulálio Motta corresponde ao conjunto de 

documentos do acervo do escritor que mantêm relação intrínseca com os panfletos e pode 

elucidar os seus sentidos. Nele, incluem-se: a) documentação da gênese ou prototextos: 

esboços, anotações, rascunhos, versões, notas marginais etc.; b) paratextos diversos: cartas, 

fotografias, textos do autor que tratam da temática abordada no panfleto, jornais, diários, 

manuscritos, datiloscritos e até mesmo outros panfletos do autor ou de terceiros. 

O dossiê arquivístico não inclui a totalidade dos documentos relacionados ao panfleto, ele 

corresponde a uma escolha feita pelo editor em função da edição. Naturalmente, não se pode 

incluir tudo numa edição, além disso, existem certos limites que se impõem à divulgação de 

documentos de acervos pessoais. Por isso, o dossiê arquivístico corresponde a materiais de 

natureza diversa, escolhidos pelo editor, para enriquecer a leitura dos textos editados.  

Os prototextos somente aparecem nos dossiês arquivísticos dos panfletos 

politestemunhais ou nos de natureza heterogênea, mas todos os 57 panfletos apresentam pelo 

menos um paratexto, conforme quadro abaixo
171

.  

 

Quadro 9 - Documentos do dossiê arquivístico dos panfletos
172

. 
PNFLETO DOSSIÊ ARQUIVÍSTICO 

O QUE IMPORTA 

POESIAS 
Perdão (Farmácia São José, f. 7rº). 

Conversão (manuscrito no caderno Canções do meu caminho 3. ed. (f. 23rº).  
Soneto (Illusões que passaram.., p. 30) 
Prece (caderno Farmácia São José f. 2rº). 
Conselho (caderno Luzes do crepúsculo f. 21rº). 
O convite (caderno Luzes do crepúsculo f. 16rº). 

JORNAL 
Jornal Mundo Novo: Baixo espiritismo (25 de dez. de 1931, p. 6). 
Jornal O Lidador: Declaração oportuna (17 de mar. De 1942, p. 4). 

CARTAS 
Para Eudaldo Lima 

                                                             
171 Sabe-se que todo prototexto é também um paratexto, mas, por questões metodológicas, no dossiê arquivístico, 

quando há prototextos, eles foram separados dos demais paratextos. Para Biasi (2010, p. 41) quando o prototexto é 

organizado em dossiês e apresentado aos leitores, ele se converte numa produção crítica. 
172 Essas informações estão inseridas na hiperedição dos panfletos de Eulálio Motta, acionadas a partir do menu 

“Dossiê arquivístico” que disponibiliza a lista de documentos acessados a partir de um clique do mouse.  
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Fragmento da carta 1 (Farmácia São José, f. 24vº) 
Carta 2 (Farmácia São José, f. 45rº) 
Carta 3 (Farmácia São José, f. 52vº) 
Para o Cardel Dom Augusto Álvaro da Silva (Farmácia São José, f. 60vº) 
Para o Reverendíssimo Padre D. Francisco Leite (Farmácia São José, f. 59rº) 

PANFLETO DE TERCEIRO  
Cheguei. 

NATAL 

POESIAS 
Perdão (Farmácia São José, folha 7 reto). 
Conversão (manuscrito no caderno Canções do meu caminho 3. ed. (f. 23rº).  
Soneto (Illusões que passaram.., p. 30) 
Prece (caderno Farmácia São José f. 2rº). 
Conselho (caderno Luzes do crepúsculo f. 21rº). 
O convite (caderno Luzes do crepúsculo f. 16rº). 

PANFLETO RELACIONADO 

O que importa. 

CEGOS... 

CARTAS 
Rascunho de fragmento de cartas no caderno Monitor:  
Para o Presidente da República (f.58vº); 
Para o Governador do Estado (f.12vº e 13rº); 
Para o Presidente do Supremo Tribunal Federal (f.); 
Para o Deputado Oliveira Brito (f. 36vº e 37rº). 
Carta avulsa: 

Para Joaquim Sampaio Neto; 

PANFLETOS RELACIONADOS 
Dois extremos e Chifrineira... 

DOIS EXTREMOS PANFLETOS RELACIONADOS: Chifrineira e A resposta do tio. 

A RESPOSTA DO TIO PANFLETOS RELACIONADOS: Dois extremos e Chifrineira. 

CHIFRINEIRA PANFLETOS RELACIONADOS: Dois extremos e A resposta do tio 

VITÓRIA DO BRASIL! 

MANUSCRITOS 
Manuscritos no caderno Diário de um João Ninguém II:  
13º Aniversário (f. 10rº a 12rº): 
14º Aniversário (f. 63v a 65rº); 
Democracia orgânica (f. 20vº a 21vº); 
LIVROS DA BIBLIOTECA DO AUTOR (imagem das capas). 

PANFLETOS RELACIONADOS:  
A pergunta de Rafael, Liberdade do ano 12, No ano 12 da revolução, No décimo primeiro 

aniversário... Nono aniversário, Sexto Aniversário, Quinto aniversário, No décimo aniversário. 

VIVA A ESPERANÇA! 

PANFLETOS DE TERCEIROS:  
Venceu a “Arena Verdadeira” de autoria de Deocleciano Mirelles. 

PANFLETO RELACIONADO:  
Data histórica, Fatos em foco, Piadas, Podridão 

DATA HISTÓRICA 

PANFLETOS DE TERCEIROS:  

Venceu a “Arena Verdadeira” de autoria de Deocleciano Mirelles. 

FOTOGRAFIAS:  
Prefeito Ederval Neri inspecionando obras, urbanização da cidade 

PANFLETOS RELACIONADOS:  
Fatos em Foco, Piadas, Podridão, Viva a esperança! 

PIADAS 

PANFLETOS DE TERCEIROS:  
Venceu a “Arena Verdadeira” de autoria de Deocleciano Mirelles. 

PANFLETOS RELACIONADOS:  

Data histórica, Fatos em Foco, Podridão, Viva a esperança! 

PODRIDÃO!... 

PANFLETOS DE TERCEIROS:  
Venceu a “Arena Verdadeira” de autoria de Deocleciano Mirelles. 

PANFLETOS RELACIONADOS:  
Data histórica, Piadas, Fatos em Foco, Viva a esperança! 

FATOS EM FOCO 

PANFLETOS DE TERCEIROS: 
Venceu a “Arena Verdadeira” de autoria de Deocleciano Mirelles. 

PANFLETOS RELACIONADOS:  
Data histórica, Podridão, Viva a esperança! 

QUINTO 
ANIVERSÁRIO 

MANUSCRITOS 
Manuscritos no caderno Diário de um João Ninguém II:  
13º Aniversário (f. 10rº a 14rº): 
14º Aniversário (f. 63v a 65rº); 
Democracia orgânica (f. 20vº a 21vº); 

LIVROS DA BIBLIOTECA DO AUTOR (imagem das capas). 
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PANFLETOS RELACIONADOS:  

A pergunta de Rafael, Liberdade do ano 12, No ano 12 da revolução, No décimo primeiro 
aniversário... Nono aniversário, Sexto Aniversário, Quinto aniversário, No décimo aniversário. 

O ESTUPIM 

FOTOGRAFIAS:  
Ocupação do Hospital. 

PANFLETOS RELACIONADOS: 
Data histórica, Fatos em foco, Piadas, Viva a esperança 

SEXTO ANIVERSÁRIO 

MANUSCRITOS 

Manuscritos no caderno Diário de um João Ninguém II:  
13º Aniversário (f. 10rº a 14rº): 
14º Aniversário (f. 63v a 65rº); 
Democracia orgânica (f. 20vº a 21vº); 
LIVROS DA BIBLIOTECA DO AUTOR (imagem das capas). 

PANFLETOS RELACIONADOS:  
A pergunta de Rafael, Liberdade do ano 12, No ano 12 da revolução, No décimo primeiro 
aniversário... Nono aniversário, Sexto Aniversário, Quinto aniversário, No décimo aniversário. 

AGORA É ALEGRIA! PANFLETO RELACIONADO: Obrigado por tudo, O momento oportuno. 

ALEGRIA E 
GRATIDÃO 

PANFLETO RELACIONADO: Agora é alegria, Obrigado por tudo, O momento oportuno. 

A PERGUNTA DE 
RAFAEL 

MANUSCRITOS 
Manuscritos no caderno Diário de um João Ninguém II:  
13º Aniversário (f. 10rº a 14rº): 

14º Aniversário (f. 63v a 65rº); 
Democracia orgânica (f. 20vº a 21vº); 
LIVROS DA BIBLIOTECA DO AUTOR (imagem das capas e índices). 

PANFLETOS RELACIONADOS:  
A pergunta de Rafael, Liberdade do ano 12, No ano 12 da revolução, No décimo primeiro 
aniversário... Nono aniversário, Sexto Aniversário, Quinto aniversário, No décimo aniversário. 

SEGUNDA EDIÇÃO 

MANUSCRITOS 
Manuscritos no caderno Diário de um João Ninguém II:  

13º Aniversário (f. 10rº a 14rº): 
14º Aniversário (f. 63v a 65rº); 
Democracia orgânica (f. 20vº a 21vº); 
LIVROS DA BIBLIOTECA DO AUTOR (imagem das capas). 

PANFLETOS RELACIONADOS:  
A pergunta de Rafael, Liberdade do ano 12, No ano 12 da revolução, No décimo primeiro 
aniversário... Nono aniversário, Sexto Aniversário, Quinto aniversário, No décimo aniversário. 

NONO ANIVERSÁRIO 

MANUSCRITOS 
Manuscritos no caderno Diário de um João Ninguém II:  
13º Aniversário (f. 10rº a 14rº): 
14º Aniversário (f. 63v a 65rº); 
Democracia orgânica (f. 20vº a 21vº); 
LIVROS DA BIBLIOTECA DO AUTOR (imagem das capas). 

PANFLETOS RELACIONADOS:  
A pergunta de Rafael, Liberdade do ano 12, No ano 12 da revolução, No décimo primeiro 

aniversário... Nono aniversário, Sexto Aniversário, Quinto aniversário, No décimo aniversário. 

“OBRIGADO POR 
TUDO” 

PANFLETOS RELACIONADOS: Alegria e gratidão, Agora é alegria, Ontem, hoje, 
amanhã..., O momento oportuno, Perspectiva de 76... 

NO DÉCIMO 
ANIVERSÁRIO 

MANUSCRITOS 
Manuscritos no caderno Diário de um João Ninguém II:  
13º Aniversário (f. 10rº a 14rº): 
14º Aniversário (f. 63v a 65rº); 

Democracia orgânica (f. 20vº a 21vº); 
LIVROS DA BIBLIOTECA DO AUTOR (imagem das capas). 

PANFLETOS RELACIONADOS:  
A pergunta de Rafael, Liberdade do ano 12, No ano 12 da revolução, No décimo primeiro 
aniversário... Nono aniversário, Sexto Aniversário, Quinto aniversário, No décimo aniversário. 

ONTEM, HOJE, 
AMANHÃ... 

PANFLETOS RELACIONADOS: Alegria e gratidão, Obrigado por tudo, Agora é alegria, 
O momento oportuno, Perspectiva de 76... 

PERSPECTIVAS DE 
76... 

PANFLETOS RELACIONADOS: Alegria e gratidão, Obrigado por tudo, Agora é alegria, 
O momento oportuno, Ontem, hoje, amanhã... 

 
BASTA DE 

PODRIDÕES 

 
PANFLETOS RELACIONADOS: Perspectiva de 76..., Podridão, Segunda edição, Fatos em 
foco, Viva a esperança!, Data histórica, Piadas. 

NO DÉCIMO 
PRIMEIRO 

MANUSCRITOS 
Manuscritos no caderno Diário de um João Ninguém II:  
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ANIVERSÁRIO... 13º Aniversário (f. 10rº a 12rº): 

14º Aniversário (f. 63v a 65rº); 
Democracia orgânica (f. 20vº a 21vº); 
LIVROS DA BIBLIOTECA DO AUTOR (imagem das capas). 

PANFLETOS RELACIONADOS:  
A pergunta de Rafael, Liberdade do ano 12, No ano 12 da revolução, No décimo primeiro 
aniversário... Nono aniversário, Sexto Aniversário, Quinto aniversário, No décimo aniversário. 

AOS 
TELESPECTADORES 

DA “GABRIELA”: 
“POETAS” COM 

ASPAS 

POESIA:  

Eles e Elas na revista A Luva (16 jun. 1929). 

CARTAS 
Rascunho de cartas para Jorge Amado no Caderno Nº. 3: 
Manuscrito 1 (f. 36vº); 
Manuscrito 2 (f. 37vº); 
Manuscrito 3 (f. 38rº); 
Datiloscrito (EB1.19.CV1.16.004).    

O MELHOR CAFÉ DO 
MUNDO 

JORNAL:  

Imagem digital da capa de um exemplar do jornal mimeografado Olho vivo de 31 de maio de 
1976 (digitalização de uma cópia colorida).  

NO ANO 12 DA 
REVOLUÇÃO 

MANUSCRITOS 
Manuscritos no caderno Diário de um João Ninguém II:  
13º Aniversário (f. 10rº a 14rº): 
14º Aniversário (f. 63v a 65rº); 
Democracia orgânica (f. 20vº a 21vº); 
LIVROS DA BIBLIOTECA DO AUTOR (imagem das capas). 

PANFLETOS RELACIONADOS:  
A pergunta de Rafael, Liberdade do ano 12, No ano 12 da revolução, No décimo primeiro 
aniversário... Nono aniversário, Sexto Aniversário, Quinto aniversário, No décimo aniversário. 

LIBERDADE NO ANO 
12 

MANUSCRITOS 
Manuscritos no caderno Diário de um João Ninguém II:  
13º Aniversário (f. 10rº a 14rº): 
14º Aniversário (f. 63v a 65rº); 

Democracia orgânica (f. 20vº a 21vº); 
LIVROS DA BIBLIOTECA DO AUTOR (imagem das capas). 

PANFLETOS RELACIONADOS:  
A pergunta de Rafael, Liberdade do ano 12, No ano 12 da revolução, No décimo primeiro 
aniversário... Nono aniversário, Sexto Aniversário, Quinto aniversário, No décimo aniversário. 

ELE VEM AÍ! 

MANUSCRITOS 
Manuscritos no caderno Diário de um João Ninguém II:  
Mundo Novo falando para o mundo (f. 38vº); 

Quadras (f. 18rº); 

PANFLETOS RELACIONADOS:  
Nossa telé... O telefone e Chegou! 

PONTOS DE VISTAS 
PANFLETOS RELACIONADOS:  
Perspectiva de 76..., Podridão, Segunda Edição, Viva a esperança! Data histórica, Piadas 

ELEIÇÃO - 
CORRUPÇÃO 

MANUSCRITO  
Manuscrito no Caderno Nº 3: Voto cafona (f. 1rº, 24vº, 25rº e vº) 

PANFLETOS RELACIONADOS:  
Perspectiva de 76..., Podridão, Segunda Edição, Viva a esperança! Data histórica, Piadas, 
Fatos em foco, No décimo aniversário, Pontos de vista, Quinto aniversário. 

O TELEFONE 

PROTOTEXTO:  
Manuscrito Avulso: O telefone 

PARATEXTOS:  

MANUSCRITOS 

Manuscritos no caderno Diário de um João Ninguém II:  
Mundo Novo falando para o mundo (f. 38vº); 
Quadras (f. 18rº); 
Televisão e D. Coelba (f. 58vº a 60º); 
Interrogações (f. 25rº e vº);  
Mistérios (f. 22vº e 23rº); 

FOTOGRAFIAS 
Pessoas assistindo televisão na rua 1 

Pessoas assistindo televisão na rua 2 
Pessoas assistindo televisão na rua 3 

PANFLETOS RELACIONADOS:  
Ele vem aí, O telefone e Chegou!, Nossa telé... 

NOSSA TELÉ... 
PROTOTEXTO:  

MANUSCRITOS 
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Manuscritos no caderno Diário de um João Ninguém II:  

Manuscrito 1 (f. 15rº e vº); 
Manuscrito 2 (f. 17rº e vº) 

PARATEXTOS:  

MANUSCRITOS 
Manuscritos no caderno Diário de um João Ninguém II:  
Mundo Novo falando para o mundo (f. 38vº); 
Quadras (f. 18rº); 
Televisão e D. Coelba (f. 58vº a 60º); 

Interrogações (f. 25rº e vº);  
Mistérios (f. 22vº e 23rº); 

FOTOGRAFIAS 
Pessoas assistindo televisão na rua 1 
Pessoas assistindo televisão na rua 2 
Pessoas assistindo televisão na rua 3 

PANFLETOS RELACIONADOS:  
Ele vem aí, O telefone e Chegou! 

CHEGOU! 

PROTOTEXTO: 

MANUSCRITOS 
Manuscrito no caderno Diário de um João Ninguém II (f. 33vº e 34rº) 

PARATEXTOS:  
Manuscritos no caderno Diário de um João Ninguém II:  
Mundo Novo falando para o mundo (f. 38vº); 
Quadras (f. 18rº); 
Televisão! e D. Coelba (f. 58vº a 60º); 

Interrogações (f. 25rº e vº);  
Mistérios (f. 22vº e 23rº); 

FOTOGRAFIAS 
Pessoas assistindo televisão na rua 1 
Pessoas assistindo televisão na rua 2 
Pessoas assistindo televisão na rua 3 

PANFLETOS RELACIONADOS:  
Ele vem aí, O telefone e Chegou!, Nossa telé... 

A MAIOR 
FOTOGRAFIA: Eulálio Motta com um touro da raça indubrasil. 
PANFLETOS RELACIONADOS: A menor...  

O MOMENTO 
OPORTUNO 

PANFLETOS RELACIONADOS: Alegria e gratidão, Agora é alegria, Obrigado por tudo, 
O momento oportuno, Perspectivas de 76... 

ALTO BONITO 

NÍVEIS DE CORREÇÕES AUTÓGRAFAS: fac-símile dos 2 níveis de correções autógrafas 

POESIA: 

Manuscrito avulso Para Alto Bonito (EH1.829.CL.06.003). 
Datiloscrito Alto Bonito (EC1.48.CV1.22.009). 

A MENOR... 
FOTOGRAFIA: Eulálio Motta com um touro da raça indubrasil. 
NÍVEIS DE CORREÇÕES AUTÓGRAFAS: fac-símile dos 4 níveis de correções autógrafas 
PANFLETO RELACIONADO: A maior.. 

NO MATO SEM 
CACHORRO... 

PANFLETOS RELACIONADOS: 
As malvinas..., Fim de papo, Um grito, Data histórica, “Violência, não!”, Não é Mané 

Fuloriano, Farinhas do mesmo saco... 

NÃO É MANÉ 
FULORIANO... 

NÍVEIS DE CORREÇÕES AUTÓGRAFAS: fac-símile sem correção autógrafa 
PANFLETOS RELACIONADOS: As malvinas..., Fim de papo, Um grito, Data histórica, 
“Violência, não!” No mato sem cachorro, Farinha do mesmo saco... 

FARINHAS DO 
MESMO SACO 

PANFLETOS RELACIONADOS: As malvinas..., Fim de papo, Um grito, Data histórica, 
“Violência, não!” No mato sem cachorro, Farinha do mesmo saco... 

AS MALVINAS... 
PANFLETOS RELACIONADOS: As malvinas..., Fim de papo, Um grito, Data histórica, 
“Violência, não!” No mato sem cachorro, Farinha do mesmo saco... 

FIM DE PAPO 
PANFLETOS RELACIONADOS: As malvinas..., Fim de papo, Um grito, Data histórica, 
“Violência, não!” No mato sem cachorro, Farinha do mesmo saco... 

“UM GRITO” 
PANFLETOS RELACIONADOS: As malvinas..., Fim de papo, Um grito, Data histórica, 
“Violência, não!” No mato sem cachorro, Farinha do mesmo saco... 

“DATA HISTÓRICA” 
PANFLETOS RELACIONADOS: As malvinas..., Fim de papo, Um grito, Data histórica, 

“Violência, não!” No mato sem cachorro, Farinha do mesmo saco... 

“VIOLÊNCIA, NÃO!” 

JORNAL  
O Paraguaçu de 15 a 30 de abril de 1983, p. 9. 
PANFLETOS DE TERCEIROS: Cheguei e Ao prefeito de Mundo Novo. 
PANFLETOS RELACIONADOS: As malvinas..., Fim de papo, Um grito, Data histórica, 
“Violência, não!” No mato sem cachorro, Não é Mané Fuloriano... 

TROVAS PROTOTEXTOS: 
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ANTOLÓGICAS... MANUSCRITO: Quadras no manuscrito avulso EH1.813.CL.04.007. 

PARATEXTOS: 
Edy, Despedida, Primavera, Final, Natal..., Ela, Encontro com a poesia, Opiniões. 

EDY 

PROTOTEXTOS: 
MANUSCRITO: Quadras no Meu caderno de trovas f. 5 e 11rº. 

PARATEXTOS: 
PANFLETOS RELACIONADOS: Trovas antológicas..., Despedida, Primavera, Final, 
Natal..., Ela, Encontro com a poesia, Opiniões. 

DESPEDIDA 
PARATEXTOS: 
PANFLETOS RELACIONADOS: Trovas antológicas..., Despedida, Primavera, Final, 
Natal..., Ela, Encontro com a poesia, Opiniões. 

PRIMAVERA... 
A quadra 3 traz um testemunho no panfleto Ela. 
PANFLETOS RELACIONADOS: Trovas antológicas..., Despedida, Edy, Final, Natal..., 
Ela, Encontro com a poesia, Opiniões. 

FINAL 

A quadra 1 traz um testemunho no panfleto Ela. 

PANFLETOS RELACIONADOS: Trovas antológicas..., Despedida, Primavera, Edy, 
Natal..., Ela, Encontro com a poesia, Opiniões. 

NATAL... 
PANFLETOS RELACIONADOS: Trovas antológicas..., Despedida, Primavera, Final, Edy, 
Ela, Encontro com a poesia, Opiniões. 

ELA 

A quadra 3 traz um testemunho no panfleto Final e a quadra 6 traz um testemunho no panfleto 
Primavera. 

PANFLETOS RELACIONADOS: Trovas antológicas..., Despedida, Primavera, Final, 
Natal..., Edy, Encontro com a poesia, Opiniões. 

ENCONTRO COM A 
POESIA 

TESTEMUNHO IMPRESSO: 
Canções do meu caminho 2. ed. (1983), p. 21-22. 
PANFLETOS RELACIONADOS: Trovas antológicas..., Despedida, Primavera, Final, 
Natal..., Ela, Edy, Opiniões. 

OPINIÕES 
PANFLETOS RELACIONADOS: Trovas antológicas..., Despedida, Primavera, Final, 

Natal..., Ela, Edy, Encontro com a poesia. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

6.3 CRITÉRIOS E PRINCÍPIOS ADOTADOS NA EDIÇÃO 

 

O modelo de edição dos panfletos de Eulálio Motta baseia-se nas Orientações 

Preliminares para Edições Digitais do Comitê de Edições Eruditas da Modern Language 

Association
173

 (SHILLINGSBURG, 1993); em textos sobre edições digitais (LOSE e TELLES, 

[201...]; LOSE e NUNES, 2012; LOSE e ANDRADE, 2012; LOSE, 2010; LOSE, 2006; 

LUCÍA MEGÍAS, 2012, 2010, 2009, 2008; MORRÁS, 1999; FENNERAN, 1996; BOLTER, 

2009) nos princípios da crítica textual e em modelos de edições digitais publicadas via Web, 

produzidas nos âmbitos:  

 a) estadunidense: principalmente, os projetos The Rossetti Hypermedia Archive 

(MCGANN, 2012), The Walt Whitman Archive (FALSAM; PRICE, 2012) e The William Blake 

Archive (MORRIS; ESSICK; VISCOMI, 2012); 

b) espanhol: especialmente, os projetos da Biblioteca Cervantes Virtual (BIBLIOTECA 

CERVANTES VIRTUAL, 2013) e da Biblioteca Nacional da Espanha (EL INGENIOSO 

HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA, 2013); e 

                                                             
173

A Modern Lannguage Association of Amercia, conhecida como Modern Language Association (MLA) é a 

principal associação profissional dos Estados Unidos para os estudiosos da língua e da literatura. A MLA foi 

fundada em 1883 e tem grande prestígio internacional. 
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c) brasileiro: sobretudo, as edições digitais publicadas pelo Mosteiro de São Bento da 

Bahia, coordenadas por Alicia Duhá Lose (LIVROS RAROS, 2013); e o sistema de acesso aos 

documentos de acervos pessoais da Fundação Getúlio Vargas (ACESSUS - DOCUMENTOS 

DE ARQUIVOS PESSOAIS, 2012)
174

. 

A edição digital dos rascunhos e esboços de Arthur de Salles, preparada por Alícia Duhá 

Lose (2004), durante sua tese de doutorado na Universidade Federal da Bahia, também foi 

utilizada como referência para a hiperdição dos panfletos de Eulálio Motta. O trabalho de Lose 

(2004) consitui-se numa importante referência por ser um esudo pioneiro voltado para a 

aplicação de recursos informáticos na edição de textos. Apesar da edição de Lose (2004) não 

ser disponibilizada na Web, a tecnologia utilizada é compatível com a linguagem da Internet. 

As edições em CDs preparadas por Andrade (2010) e Almeida (2011) também serviram de 

referência para a edição dos panfletos de Eulálio Motta. 

Em dezembro de 1993, numa reunião da MLA, em Toronto, Peter Shillingsburg 

apresentou oito princípios gerais para as edições eletrônicas eruditas e, em 2002, esses 

princípios foram adotados pelo Committee on Scholary Editions
175

 num documento intitulado 

Preliminary Guidelines for Electronic Scholary Editions
176

 (MODERN LANGUAGE 

ASSOCIATION, 2002)
177

.  

O primeiro princípio mencionado nesse documento é a usabilidade que deve tornar as 

edições digitais eruditas facilmente acessíveis a todo usuário que disponha de um computador. 

A solução apresentada por Shillingsburg (1993) foi o desenvolvimento de edições disponíveis 

na Internet. Nesse sentido,  

 

There are a number of distinct advantages to this thought.  

a) There will be one location for the archive where current updates will be 

made and will be simultaneously available to all users.  
b) The integrity of the archive will be protected by its single location.  

c) Each user will need the navigation software for his or her own machine, but 

will not have to have room for the whole archive.  
d) Each user, having the resident network access software, will be able to 

access all standardized electronic scholarly edition archives, no matter where 

in the world the archive is maintained. With standardization of network 

access, users will not have to buy new software every time a new archive is 
created.  

                                                             
174 No âmbito brasileiro, ainda são raros os exemplos de edições de cunho científico disponíveis via Web, 

entretanto, a discussão em torno da digitalização dos acervos de escritores já tem mobilizados diversos 

pesquisadores e instituições (BORDINI, 2010; 2001). 
175Traduzindo: “Comitê de Edições Eruditas”. 
176Traduzindo: “Orientações preliminares para edições eletrônicas eruditas”.  
177

 No âmbito estadunidense, o termo scholarly editing é utilizado para definir edições que apresentam densos 

estudos sobre a transmissão do texto e são destinas a estudiosos (SHILLINGSBURG, 2004, p. 2). Por isso 

traduzimos scholarly editing como edição erudita.  
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e) Archives can be made available at any location on the networks and be 

maintained and updated locally by the editor. There will be no need for a 

centralized library, though there can be one or more if they are wanted
178

 
(SHILLINGSBURG, 1993, on line). 

 

Surge a necessidade de se redimensionar as práticas de pesquisa, com vistas à elaboração 

de edições que possam circular através da Web. Os filólogos agora são desafiados a pensar o 

seu trabalho num novo contexto, onde as edições podem ser atualizadas constantemente, sem 

que seja necessário imprimir uma nova. Isso reduz o custo e torna o trabalho filológico mais 

eficiente. Naturalmente, as atualizações precisam ser registradas e comentadas pelo filólogo 

num campo específico, acessível aos usuários.    

No contexto da Web, os leitores e pesquisadores têm acesso às edições a partir de 

computadores conectados à rede em qualquer parte do mundo, promovendo a circulação do 

conhecimento de modo rápido e eficiente. Além disso, as edições veiculadas através da Internet 

dispensam a utilização dos incômodos dispositivos portáteis de armazenamento (CDs, DVDs, 

etc.) que limitam o uso das edições digitais, seja pelo alcance dessas mídias, pelas dificuldades 

que já existem em encontrar computadores com dispositivos de leitura, ou ainda a sua 

durabilidade.  

As ferramentas de busca e o volume de textos editados cientificamente e disponibilizados 

através da Web promovem uma nova dinâmica ao trabalho filológico. Por isso, 

definitivamente, a usabilidade das edições digitais pode ser traduzida pela sua veiculação 

através da Internet.  

A hiperedição dos panfletos de Eulálio Motta tem a estrutura de arquivos digitais em 

formato de site conectado à Web, através do domínio www.eulaliomotta.com.br, e busca, na 

medida do possível, atender aos princípios de usabilidade sugeridos no documento da MLA.  

De acordo com Shillingsburg (1993), o segundo princípio a ser observado nas edições 

digitais científicas é a transportabilidade:  

 

                                                             
178Traduzindo: “Há um número de vantagens distintas para esta reflexão.  

a) Haverá um local para o arquivo onde as atualizações atuais serão feitas e estará simultaneamente disponível 

para todos os usuários.  
b) A integridade do arquivo será protegida por sua localização única.  

c) Cada usuário vai precisar do software de navegação para a sua própria máquina, mas não tem que ter espaço 

para todo o arquivo.  

d) Cada usuário, tendo o software de acesso à rede, será capaz de acessar todos os arquivos padronizados da edição 

eletrônica acadêmica, não importa onde no mundo o arquivo é mantido. Com a padronização de acesso à rede, os 

usuários não terão que comprar novos softwares cada vez que um novo arquivo é criado. 

e) Os arquivos podem ser disponibilizados em qualquer local sobre as redes e ser mantido e atualizado localmente 

pelo editor. Não haverá necessidade de uma biblioteca centralizada, no entanto, pode haver um ou mais, se o editor 

quiser”.  
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The software system and the archival materials for Electronic Scholarly 

Editions should be PLATFORM-independent. At the moment Network 

Access seems to be the most feasible long-term way to achieve platform 
independence

179
 (SHILLINGSBURG, 1993, on line). 

 

Mais uma vez a rede mundial de computadores surge como alternativa para resolver os 

problemas das edições digitais. A proposta da Web é constituir uma linguagem universal, onde 

seu conteúdo seja acessado em qualquer máquina conectada à rede e a qualquer tempo. A 

linguagem de marcação torna os conteúdos da Web independentes de navegadores, sistemas 

operacionais e softwares. No entanto, alguns navegadores de Internet apresentam limitações 

para funções simples como abrir um arquivo em extensão PDF e vídeos, outros navegadores 

não eficientes na visualização de sites com programação em JavaScript
180

 ou sistemas de 

programação complexos com bancos de dados.  

Na elaboração da edição dos panfletos de Eulálio Motta foram utilizadas tecnologias que 

garantem a independência de sistemas operacionais, mas, como em todo site, não há absoluta 

garantia que ele funcionará com total eficiência em todos os navegadores. O site foi testado nos 

navegadores mais populares: Google Chrome, Internet Explore e Mozilla Firefox. Nesses 

navegadores ele teve um bom desempenho, mas o Google Chrome e Internet Explore tem 

limitações para visualização de sinais como “↑↓←→” e o Mozilla Firefox tem dificuldades de 

lidar com arquivos em extensão PDF. Mas esses são problemas dos navegadores e a tendência é 

que sejam resolvidos porque o objetivo dos navegadores é se tornarem universais.  

O design é o terceiro princípio apresentado por Shillingsburg (1993), segundo ele:   

 
The design of the system and the storage specifications for the archived 

materials must anticipate the desires of the community of textual critics and 

scholarly edition users:  
a) Multimedia: The E-edition should integrate text (virtual and textual), 

images (still, animated, film/video), sound, and color. [...]  

b) Interactivity: The software design should incorporate the ideal that 
interaction with the material is desirable. Display of materials to a passive 

observer is not the only goal. The user must have liberty to navigate the 

materials at will. [...]  

c) User commentary should be attached to the archive, making a growing 
bulletin board that is indexed to the archive. A user with something to add to 

the archive or commentary to make on it, should have space to make those 

contributions. User-added materials should be available to other users. If 

                                                             
179 Traduzindo: “O sistema de software e os materiais de arquivo para edições eletrônicas científicas devem ser 

independentes de plataformas (sistemas operacionais). No momento de acesso à rede parece ser a maneira mais 

viável de longo prazo para conseguir a independência de plataforma (sistemas operacionais)”. 
180 JavaScript é uma das linguagens de programação mais utilizadas e permite grande flexibilidade. Os sites de 

diversas instituições, inclusive bancos, são baseados em Java e exigem determinados navegadores para a 

visualização de todas as funções. O navegador Mozilla Firefox é o mais recomendado para a navegação de 

sistemas que utilizam programações sofisticadas. 
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possible the users' additions should be accessible from particular places in the 

edition (through links) and they should be searchable separately as well. But 

the integrity of the base archive should not be compromised by users and their 
added commentaries.  

d) Printability: the system must give users the capability of marking texts and 

quoting from any part of the archive for their own use. [...]  

e) Linkings: [...] should link variant texts so that one can move immediately 
from a specific point in one version of a text to its corresponding point in 

another [...].  

f) Intertextuality - linking parallel texts and counter-texts. [...] g) Contextuality 
and Interpretations: archival materials should be linked to related materials 

in other media: Critical commentary (textual and video), interviews, letters, 

journals, histories, reviews
181

 (SHILLINGSBURG, 1993, on line, grifos 

nossos). 

 

Esses sete aspectos relacionados ao design (multimídia, interatividade, participação do 

usuário, liberdade para o usuário escolher o que será arquivado em sua máquina, constituição 

de links, intertextualidade e contextualização) somente se efetivam no ambiente digital e 

correspondem às características de uma hiperedição. A constituição de um ambiente de 

interação entre diversos documentos de modo dinâmico, explorando a intertextualidade e a 

contextualização dos textos é uma novidade apresentada pela informática.  

O design de uma edição digital depende do tipo de material que se pretende editar e dos 

objetivos do filólogo, mas o resultado está condicionado ao modo como ele foi projetado. Esse 

elemento constitui a alma das edições digitais, pois não adianta fazer um excelente trabalho 

filológico se o design não favorece a dinamicidade que é peculiar ao meio digital.   

 

 

 

                                                             
181 Traduzindo: “O design do sistema e as especificações de armazenamento para os materiais arquivados devem 

antecipar os desejos da comunidade de usuários, de eruditos e de críticos textuais:  

a) Multimídia: As e-edições devem integrar o texto (virtual e textual), imagens (ainda, animação, filme/vídeo), 

som e cor. [...]  

b) Interatividade: O design do software deve incorporar o ideal de que a interação com o material é desejável. 

Exibição de materiais para um observador passivo não é o único objetivo. O usuário deve ter liberdade para 

navegar nos materiais à vontade. [...]  

c) Comentário: usuário deve ser anexado ao arquivo, fazendo um mural onde se pode inserir informações 

indexadas ao arquivo. Um usuário com algo a acrescentar ao arquivo ou comentário a fazer sobre a edição deve ter 

espaço para fazer essas contribuições. Os materiais anexados pelos usuários devem ficar disponíveis para outros 

usuários. Se possível as adições dos usuários devem ser acessíveis a partir de determinados lugares na edição 
(através de links) e devem ser pesquisados em separado. Mas a integridade da base de arquivo não deve ser 

comprometida pelos utilizadores e seus comentários adicionais.  

d) Capacidade de impressão: o sistema deve dar aos usuários a capacidade de selecionar textos e armazenar a 

partir de qualquer parte do arquivo para o seu próprio uso. [...] 

e) Links: [...] deve vincular textos variantes para que se possa mover-se imediatamente de um ponto específico em 

uma versão de um texto ao seu ponto correspondente no outro [...].  

f) A intertextualidade - ligando textos paralelos e textos opostos. [...]  

g) Contextualização e Interpretações: os materiais de arquivo deve estar ligados a materiais relacionados em outras 

mídias: comentário crítico (textual e vídeo), entrevistas, cartas, revistas, histórias, opiniões”. 



269 
 

Figura 69 - Design da página inicial da hiperedição dos panfletos. 

 
                    Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 

 

Na edição dos panfletos de Eulálio Motta, esboçou-se um design dinâmico com diversos 

tipos de documentos (iconográficos, vídeos e animações), com o objetivo de explorar o 

potencial do meio digital, sem perder de vista os princípios da filologia textual.  

 

Figura 70 - Aspecto do design da edição do panfleto Vitória do Brasil! 

 
                Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 
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O quarto e o quinto princípios recomendados por Shillingsburg (1993) estão relacionados 

entre si e tratam da: “4. Security and order: A system for protecting the original archive from 

user alteration [...] 5. Integrity: Archival materials must be linked to specific material 

sources
182

” (SHILLINGSBURG, 1993, on line).  

As edições digitais elaboradas a partir de princípios científicas diferenciam-se dos outros 

conteúdos difundidos na Web por conta dos critérios adotados para disponibilização dos textos. 

Esse tipo de edição deve manter a integridade das informações, para que os usuários possam 

confiar nos conteúdos disponíveis (BARREIROS, 2011). O caráter científico das edições 

digitais revela-se através da informação da origem dos conteúdos disponibilizados e do 

tratamento filológico aplicado aos textos
183

. Uma edição digital precisa garantir a 

inviolabilidade das informações, desse modo, faz-se necessário tomar medidas de segurança 

que impeçam os usuários de alterarem os conteúdos. Embora a estrutura da Web somente 

permita aos proprietários do domínio alterar as informações contidas num site, é recomendável 

que a pessoa responsável pelos arquivos faça backups dos conteúdos enviados ao servidor. 

Normalmente, os servidores onde o conteúdo dos sites é armazenado dispõem de alta 

tecnologia de proteção às informações, mas eles não estão isentos de invasões de hackers que 

podem violar o sistema e alterar as informações.  

O arquivo digital correspondente à edição dos panfletos de Eulálio Motta está hospedado 

no servidor do Google, mas são mantidos todos os backups das atualizações enviadas à 

memória do servidor, como medida de segurança.  

O sexto princípio recomendado por Shillingsburg (1993) trata da expansibiliade: “[…] 

the archive must be expandable: by the archive owner or compiler as new materials and new 

links seem appropriate; and by users in a parallel commentary field or bulletin board
184

 

(SHILLINGSBURG, 1993, on line). Para atender a esses requisitos é necessário que a edição 

esteja disponível via Web, convertendo-se, de certo modo, num trabalho colaborativo entre o 

pesquisador responsável pela criação e manutenção do arquivo e os usuários. Uma informação 

dada por um leitor da edição na Web pode trazer novas luzes à edição. 

Nas edições digitais publicadas via Internet, um quadro de avisos é o lugar onde o editor 

anota todas as alterações, correções e acréscimos, informando a data, o local e os motivos de 

                                                             
182 Traduzindo: “4. Segurança e ordem: um sistema para proteger o arquivo original de alteração do usuário [...] 5. 

Integridade: Materiais de arquivo devem ser ligados às fontes de materiais específicos.” 
183 O Projeto Gutenberg é um dos primeiros projetos de edição digital, fundado antes mesmo do surgimento da 

Web sofreu muitas críticas porque disponibilizava textos sem mencionar a origem das fontes, nem corresponder a 

um trabalho filológico (PROJECT GUTENBERG, 2013). 
184

 Traduzindo: “O arquivo deve ser expansível: pelo proprietário do arquivo ou complementado com novos 

materiais e novos links que sejam necessários, e por usuários em um campo de comentário paralelo ou quadro de 

avisos”. 
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tais modificações. Na edição dos panfletos de Eulálio Motta, o quadro de avisos consta de um 

menu na página inicial denominado “Quadro de Avisos” (Cf. Figura 86). Esse menu remete a 

uma lista de informações em ordem cronológica decrescente, constando a data e o texto com o 

aviso. A participação dos usuários ocorre num campo específico acessado por um menu 

localizado na página inicial, intitulado “Deixe seu comentário” (Cf. Figura 87).  

O sétimo princípio proposto por Shilingsburg (1993) corresponde à capacidade de 

impressão. Embora esse recurso seja importante, o editor deve definir quais os arquivos serão 

disponibilizados para a impressão, porque numa edição digital existem documentos que não são 

imprimíveis e outros que não teriam utilidade caso fossem impressos. Por isso, os documentos 

que terão a opção de imprimir devem atender às características tipográficas peculiares ao 

universo dos impressos.  

Na hiperedição dos panfletos de Eulálio Motta, foi preparada uma versão para impressão 

de todas as transcrições utilizadas na edição (Cf. Figura 78). Vale ressaltar que o objetivo de 

uma edição digital não é disponibilizar materiais para serem impressos, por isso, a 

recomendação para disponibilizar versões impressas dos textos nem sempre pode ser atendida. 

A oitava recomendação apresentada por Shillingsburg (1993) para as edições digitais é o 

sistema de navegação com interface amigável
185

, capaz de  

 
[…] provide a way to “get back” after chasing a particular line of inquiry 

through several levels of the hypertext. Likewise, it should be designed to 

keep the user easily aware of “where” the local viewing scene is in relation to 
the archive as a whole

186
 (SHILLINGSBURG, 1993, on line). 

 

Os conteúdos das edições digitais precisam ser facilmente acessados e manipulados, caso 

o arquivo seja muito extenso é recomendável incluir um mapa do site para orientar o usuário. 

Mas o ideal é que o design da edição prime pela simplicidade e favoreça a navegação de 

maneira confortável para os usuários. Nas edições digitais, ainda é importante:  

a) conter informações sobre os procedimentos editorias aplicados nas transcrições, no 

estabelecimento dos textos ou outras questões técnicas que sejam pertinentes;  

b) inserir ferramentas de busca que possam facilitar o acesso às informações;  

c) manter os conteúdos organizados de modo que favoreçam a expansão das informações, 

criando diferentes níveis de acesso, através da constituição de menus que permitam aos leitores 

estenderem suas leituras de acordo com interesses específicos;  
                                                             
185 Interface amigável é um conceito aplicado a interfaces de um sistema, onde a experiência produzida pelo 

mesmo seja prazerosa ao usuário e de fácil manuseio.  
186

 Traduzindo: “[...] oferecer uma maneira de “voltar” depois de perseguir uma linha particular de investigação 

através de diversos níveis do hipertexto. Da mesma forma, deve ser concebido para manter o utilizador facilmente 

ciente “onde” a cena de exibição local está em relação com o arquivo como um todo”. 
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d) preservar, na medida do possível, os códigos bibliográficos inerentes ao texto;  

e) cuidar para não cometer excessos, quanto à utilização de hiperlinks no interior dos 

textos.  

 

6.3.1 A captura das imagens digitais   

 

Grande parte dos documentos utilizados numa hiperedição consta de imagens digitais e a 

qualidade do trabalho depende do modo como elas são capturadas, arquivadas e tratadas. A 

digitalização deve ser feita em alta resolução, porque o tamanho das imagens não pode ser 

aumentado. Os softwares disponíveis somente permitem a diminuição da qualidade e do 

tamanho das imagens. Por isso, deve-se manter um arquivo fonte de onde se copiam as imagens 

para serem manipuladas (diminuídas, recortadas) em função da elaboração do design, do layout 

e da edição.  

É recomendável que, na medida do possível, as imagens não recebam tratamento de 

brilho, contraste ou qualquer tipo de correção de cores para não alterar aspectos de sua 

originalidade. Obviamente, ao serem digitalizadas, as imagens já perdem algumas 

características, mas os processos de edição podem deformá-las. Até mesmo a transferência dos 

arquivos de uma máquina para outra, ou para diferentes formatos alteram os aspectos das 

imagens
187

. Por isso, o filólogo que empreende uma edição digital precisa ficar atento a essas 

questões.   

No caso da hiperedição dos panfletos de Eulálio Motta, todas as imagens (iconográficas e 

textuais) foram capturadas para o formato digital a partir de um scanner de mesa Epson Stylus 

Cx5600 Series e arquivadas no formato JPG, com resolução mínima de 400 pontos por 

polegadas. As imagens digitais da hiperedição dos panfletos de Eulálio Motta permitem 

diversos níveis de visualização com zooms controlados a partir do botão de rolagem do mouse 

ou de um botão com + e – situado no canto inferior direito do campo de visualização da 

imagem (Cf. Figura 71). Além disso, com o botão direito do mouse, a imagem pode ser 

deslocada para qualquer direção. No caso da transcrição linearizada, o zoom é ativado no canto 

superior direito e a imagem é deslocada a partir de barras de rolagem (Cf. Figura 71).  

Esses recursos somente podem ser eficientes, quando as imagens utilizadas mantêm um 

padrão mínimo de resolução. Mas é preciso salientar que as imagens muito grandes deixam o 

                                                             
187

 Devido à importância da qualidade das imagens digitais e para evitar constantes manipulações dos documentos, 

digitalizando-os várias vezes, em alguns casos, o mais conveniente é contratar os serviços de uma empresa 

especializada em digitalização.   
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site pesado, exigem conectividade em alta velocidade e limita o acesso. Desse modo, é 

importante buscar equilibrar as dimensões das imagens, para não perder a qualidade das 

visualizações e não deixar o arquivo muito pesado. 

 

Figura 71 - Exemplos de níveis de zoom da hiperedição dos panfletos. 
1 2 

  
3 4 

  
 

 Fonte: www.eulaliomotta.com.br.  
 

As imagens foram arquivadas em JPG, porque esse formato é legível em qualquer 

máquina e sistema operacional, além de ser compatível com a linguagem da Web e não ocupar 

muito espaço na memória da máquina.  

As imagens para composição do design, do layout e da edição dos textos foram 

manipuladas no software Adobe Fireworks versão cs6. Esse software reúne todas as 

ferramentas dos editores mais comuns, além de ter sido projetado para preparar imagens 

destinadas a sites, permitir criar animações, fatiar imagens com ponto de acesso em HTML, 

criar imagens vetoriais, bitmaps
188

, 3D, botões, máscaras e inserir textos. Tudo sem necessitar 

de linguagem de programação.  

                                                             
188 São imagens que contêm a descrição de cada pixel, permitindo a manipulação das menores unidades, pondo-se 

às imagens de gráficos vetoriais.  
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Na hiperedição dos panfletos foram utilizados dois importantes procedimentos de 

manipulação das imagens através dos recursos do fireworks: a) a inserção da transcrição 

sobreposta em todas as imagens textuais, por permitir a manipulação de camadas da imagem; 

b) a marcação das observações feitas na descrição física dos panfletos.    

 

6.3.2 As transcrições dos textos  

 

Procedeu-se a transcrição de todos os textos utilizados na edição, inclusive dos 

documentos do dossiê arquivístico (Cf. Apêndice A). As transcrições foram feitas através de 

digitação a partir de arquivos eletrônicos (não foram utilizados programas de OCR para 

conversão de imagem em texto editável).  

A partir do Índice dos Panfletos, localizado na página inicial, pode-se acessar a edição de 

cada panfleto, visualizando primeiramente o seu fac-símile. O usuário pode acionar os 

diferentes níveis de transcrição do panfleto ou explorar a barra de menu com o dossiê 

arquvístico que disponibiliza uma variedade de documentos. Quando se tratam de documentos 

textuais, os itens do dossiê arquivístico também oferecem o fac-símile e as transcrições. 

Nos textos monotestemunhais procedeu-se uma transcrição linearizada (botão 2, Cf. 

Figura 72) e uma transcrição onde as emendas, rasuras e acréscimos são visualizados a partir de 

links com tooltips
189

 (botão 3, Cf. Figura 72). No caso dos textos politestemunhais, dos de 

natureza heterogênea e dos panfletos que apresentam diferentes níveis de correção foi feita a 

transcrição de cada testemunho e a edição crítica com as variantes registradas em links com 

tooltips visualizados a partir do botão 3. Todos os documentos textuais apresentam a 

transcrição sobre a imagem, transcrição linearizada, transcrição com link e versão para 

imprimir.Nas transcrições, foram mantidos os erros de gralha, as interpolações, os lapsos do 

autor, a ortografia, a acentuação, a pontuação e registraram-se todas as correções, emendas, 

rasuras e acréscimos, através da utilização de símbolos.   

As transcrições são acionadas a partir dos seguintes botões: 

 

Figura 72 - Botões que ativam as transcrições na edição dos panfletos. 

    
1 2 3 4 

                    Fonte: www.eulaliomotta.com. 

 

                                                             
189 Tooltips são informações que aparecem ao colocar o ponteiro do mouse sob um link, ou imagem. 
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Botão 1: transcrição sobreposta ao fac-símile onde as rasuras, substituições, correções e 

acréscimos são mantidos na sequência que aparecem no texto, ou seja, respeita-se a sua 

topografia e registram-se os movimentos da escrita através de símbolos (subseção 6.3.2.1). Essa 

transcrição permite ao leitor visualizar os códigos bibliográficos do texto e favorece a sua 

leitura, principalmente no caso dos manuscritos. Aplicou-se esse procedimento em todos os 

textos da edição.  

 

Figura 73 - Exemplos de transcrições. 

 
 Fonte: www.eulaliomotta.com.br . 

 

Quando no fac-símile há mais de um texto, transcreve-se apenas aquele relacionado ao 

panfleto editado, como se pode notar na Figura 74. 

 

 

 

 

 

 

1 

1 
2 

2 
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Figura 74 - Transcrição sobre o fac-símile, paratexto do panfleto Cegos...  

 
                                   Fonte: www.eulaliomotta.com.br  

 

Botão 2: trata-se de uma transcrição linearizada
190

 acomodando as rasuras, substituições, 

correções e acréscimos na sequência lógica do texto (não obedecendo a topografia do fac-

símile transcrito). A localização desses elementos é indicada por símbolos apresentados na 

subseção 6.3.2.1. As linhas são numeradas de 5 em 5 à margem esquerda; os textos são 

transcritos em fonte Times New Roman padrão Word, de tamanho 11, justificados à margem 

esquerda; o título encontra-se centralizado e em caixa alta; a rubrica do autor indica-se entre 

colchetes.  

A visualização dessa transcrição reproduz o layout de um processador de texto modelo 

Word.  Para desativar a transcrição, basta clicar outra vez no mesmo botão de ativação, ou em 

                                                             
190 O GLOSSÁRIO DE CRÍTICA TEXTUAL (2013) define transcrição linearizada como: “reprodução mecânica 

de um manuscrito com todos os seus acidentes genéticos, mas sem respeitar a respectiva topografia; para que o 

leitor possa ficar com uma ideia exacta desta topografia, são usados sinais convencionais devidamente 

descodificados (indicando, por exemplo, se um determinado acrescento está na margem ou na entrelinha, ou que 

uma dada alternativa não solucionada foi escrita depois de uma outra para o mesmo lugar). Esta operação já é o 

resultado de um trabalho crítico, uma vez que o transcritor teve que, previamente, interpretar os dados existentes 

no manuscrito”.  
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outro modo de transcrição. Todos os textos utilizados na edição digital apresentam uma 

transcrição linearizada.  

 

Figura 75 - Transcrição linearizada do paratexto carta a Dom Augusto Silva. 

 
         Fonte: www.eulaliomotta.com. 

 

A imagem para essa transcrição é gerada a partir de um banco de dado da conta do 

Google Dirve
191

, de onde se pode administrar os arquivos diretamente no editor de texto do 

Word.  

Botão 3: ativa uma transcrição do texto onde as variantes, emendas, rasuras etc., ou 

informações relevantes são apresentadas em links que acessam tooltip flutuantes a partir da 

aproximação do cursor sobre a parte do texto sinalizada. Com o objetivo de diferenciar o tipo 

de informação que consta no tooltip, foram utilizadas duas formas de indicar o link: 

a) em cor azul e sublinhado refere-se a informações relevantes para o entendimento do 

texto, podendo corresponder a imagens, sons e outros sites da Internet. Esse tipo de link ocorre 

                                                             
191 Google Drive é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos. 
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com pouca freqüência, por isso optou-se pelo azul e sublinhado para evitar muitas intervenções 

tipográficas no texto; 

b) em cor azul para indicar as emendas, rasuras, cancelamentos, substituições e variantes. 

O objetivo dessa transcrição é proporcionar uma leitura sem os símbolos que indicam o 

movimento de escritura do texto, deixando a opção para que o leitor decida se verifica ou não a 

informação do link.   

As linhas não são numeradas e o texto está em fonte Arial tamanho 11. 

No caso dos panfletos politestemunhais, de natureza heterogênea e com mais de um nível 

de emendas, apresenta-se o texto estabelecido (a partir do impresso tomado como base para a 

edição) e as variantes são anotadas num tooltip com indicação do testemunho onde elas 

aparecem, correspondendo à edição crítica do texto: 

a) na transcrição com link do panfleto Chegou!, a linha 18 aparece em azul: Um restinho 

de tristeza, ao passar o mouse ou clicar sobre a linha aparece um tooltip com a seguinte 

informação:  

 

Figura 76 - Exemplo de tooltip na transcrição com link do panfleto Chegou!  

 
Fonte: www.eulaliomotta.com. 

 

b) no panfleto O telefone, a linha 15 A torre é firme, não cai traz o link onde aparece a 

informação: 

 

Figura 77 - Exemplo de tooltip na transcrição com link do panfleto O telefone.  

 
                         Fonte: www.eulaliomotta.com. 
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Botão 4: ativa uma versão da transcrição ou da edição crítica, conforme seja o caso, em 

formato Portable Document Format
192

 (PDF) que, além de permitir a impressão, oferece a 

opção de salvar o arquivo no computador do usuário. Esse arquivo traz um cabeçalho com a 

referência da edição dos panfletos de Eulálio Motta; no rodapé, a fonte de onde o texto foi 

copiado para a edição e o código catalográfico do documento no acervo no escritor; e, no 

centro da folha, uma marca d´agua com o título da tese O pasquineiro da roça: edição dos 

panfletos de Eulálio Motta. Nos outros aspectos, a versão para imprimir segue o padrão de 

transcrição linearizada. 

 

Figura 78 – Página da versão para imprimir do panfleto O que importa. 

 
       Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 

 

6.3.2.1 Os símbolos utilizados nas transcrições e na edição crítica dos textos 

 

As edições digitais, editoradas em código de marcação, não permitem aplicar os símbolos 

< >, comumente utilizados para indicar segmentos riscados, ilegíveis, etc. Isso acontece porque, 

na escrita da programação, esses sinais correspondem a um código básico para inserir 

comandos, conforme exemplo na Figura 79. 

 

                                                             
192 Traduzindo: “Formato de documento potável. Trata-se de um padrão aberto de formato de arquivo que pode ser 

aberto em qualquer sistema operacional sem provocar desconfiguração no documento”.  
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Figura 79 - Exemplo de código de programação em PHP/HTML. 

 
         Fonte: www.eulaliomotta.com. 

  

{ } seguimento riscado, cancelado 

{†} seguimento ilegível  

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

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

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

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

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

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

[↑] acréscimo na entrelinha superior 

[↓] acréscimo na entrelinha inferior 

[→] acréscimo na margem direita 

[←] acréscimo na margem esquerda 

[   ] acréssimos 

 

6.3.2.2 Os símbolos utilizados na transcrição com links  

 

Os únicos símbolos que são mantidos na transcrição são: {†} para indicar segmentos 

ilegíveis no curso da linha ou {  } com informação de que no lugar indicado há um segmento 

reiscado, cancelado etc., sempre possibilitando visualizar o texto omitido através de tooltips. 
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6.3.4 A edição crítica  

 

Procedeu-se a edição crítica de 12 panfletos (Cf. Apêndice A):  a) 5 politestemunhais: O 

telefone, Nossa telé..., Chegou!, Trovas antológicas e Encontro com a poesia (Cf. Quadro 6); 

b) 4 de natureza heterogênea: Edy, Primavera, Final e Ela (Cf. Quadro 7); c) 3 com diferentes 

níveis de emendas autógrafas: A Menor..., Alto Bonito e Não é Mané Fuloriano... (Cf. Figuras 

30, 31, 65 e 66).  

O texto de base é sempre o impresso e, no caso dos panfletos com mais de um nível de 

emendas autógrafas, é aquele com maior número de emendas.  

Na edição digital, a edição crítica corresponde à edição com links e os elementos 

equivalentes ao aparato são acessados em links sinalizados em azul e abrange toda a linha onde 

ocorrem as variantes, conforme já foi explicado. Incluiu-se, para os 13 textos com edição 

crítica, um link com tooltip, na barra lateral esquerda, intitulado “A edição crítica”, com 

informações acerca dos testemunhos e das variantes.  

 

6.4 A ESTRUTURA E O FUNCIONAMENTO DA EDIÇÃO 

 

A hiperedição dos panfletos de Eulálio Motta estrutura-se em forma de site, acessado no 

domínio: www.eulaliomotta.com.br. O design gráfico foi projetado de acordo com o tipo de 

conteúdo dos arquivos. A imagem de fundo de todas as páginas é uma fotografia da praça 

Senador Cohim em Mundo Novo, na década de 1950, lugar e época em que os panfletos 

circularam.  

 

6.4.1 A página inicial  

 

Na página inicial, dá-se destaque para o índice dinâmico dos panfletos situado na posição 

mais privilegiada da tela, onde o olhar fixa-se de imediato. De cima para baixo, constam:  

1) Na margem esquerda: 

a) cabeçalho: com o nome do site que se repete em todas as páginas e na linguagem 

nativa da Web constitui-se um link para a página inicial; 

b) barra de menus (o escritor, a edição e o acervo) que conduzem a páginas específicas;  

c) índice constituído através de uma barra com uma linha temporal e imagens dos 

panfletos em miniaturas. 

2) Na margem direita constam: 
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a) os menus: Quadro de aviso, Deixe seu recado e Entrevista sobra distribuição dos 

panfletos. Os dois primeiros acessam páginas específicas e o terceiro exibe na tela um vídeo 

com uma entrevista; b) campo de busca, onde aparece uma lista de temas que podem ser 

escolhidos pelo usuário e, após clicar no tema escolhido, o índice organiza a linha do tempo 

com os panfletos relacionados ao tema. 

3) No centro e abaixo do índice constam três imagens com fragmentos de textos dos 

panfletos que se alternam de modo dinâmico.  

4) Barra da margem inferior: consta o brasão da Universidade Federal da Bahia, os 

créditos da edição e a cláusula reserva (link para texto) com informações jurídicas, reservando a 

toda pessoa que se sinta prejudicada com o conteúdo do site o direito de solicitar a retirada 

documentos exibidos. Essas informações se repetem em todas as páginas.    

 

Figura 80 - Layout ampliado da página inicial do site. 

 
 Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 
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6.4.1.1 Barra de menus 

 

Foram organizados três menus com a mesma estrutura básica, contendo informações que 

contextualizam os textos editados e reúnem documentos que auxiliam a compreender a 

pesquisa em torno do acervo de Eulálio Motta. Nessas páginas, foi incluído o índice, para o 

caso do leitor desejar visualizar algum panfleto. 

 

6.4.1.1.1 Menu O Escritor 

 

O objetivo desse menu é apresentar informações bibliográficas acerca do escritor e foi 

estruturado em sete menus: a) o escritor: visualização imediata após clicar no menu, traz um 

resumo da vida de Eulálio Motta; b) o poeta, o jornalista, o político e o pasquineiro trazem 

informações acerca da atuação do escritor em cada um desses âmbitos; c) o álbum reúne 

fotografias do escritor com familiares e amigos, cartões postais (quando há informações no 

verso, apresenta-se a sua visualização) e fotografias da cidade de Mundo Novo (Cf. Figura 82); 

d) o submenu bibliografia traz uma lista de publicações sobre Eulálio Motta e que podem ser 

acessadas com a extensão .pdf.  

 

Figura 81- Página do menu O Escritor. 

 
                          Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 
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Figura 82 - Exemplo de visualização de fotografia no álbum (reto e verso). 

 
                       Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 

 

6.4.1.1.2 Menu A Edição 

 

O objetivo desse menu é apresentar informações acerca da edição, com 5 submenus 

contendo: a) breve apresentação das orientações teóricas (A Edição); b) descrição do corpus (O 

Corpus); c) os critérios adotados na transcrição e edição dos textos (Critérios Adotados); d) o 

sumário e o resumo (A tese); e) referência utilizada na tese (Referências). 

 

Figura 83 - Página do menu A Edição. 

 
                         Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 
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6.4.1.1.3 Menu O Acervo  

 

O acervo é a fonte para os estudos acerca do escritor Eulálio Motta. No caso da edição 

digital, essa documentação tem grande relevância porque os panfletos editados e os paratextos 

utilizados na edição pertencem ao acervo.  

O menu acervo conta com três submenus: a) o acervo com breve histórico e descrição da 

documentação; b) inventário com a ficha técnica do acervo; c) catálogo com a lista das séries 

do acervo com link para uma versão em PDF da tabela de cada uma das séries.   

 

Figura 84 - Página do menu O Acervo. 

 
                                Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 
 

6.4.1.2 O índice dos panfletos 

 

O índice dos panfletos foi organizado cronologicamente através de uma linha temporal 

em ordem cronológica, onde aparece o ano e, no caso dos panfletos não datados, a informação 

Sem Data. Abaixo traz uma imagem em miniatura dos panfletos relacionados. O índice é 

dinâmico, ao aproximar o cursor do mouse a linha temporal e as imagens movem-se para 

esquerda ou para a direita, conforme o direcionamento dado. Ao clicar na imagem do índice, a 

edição do panfleto é acionada, abrindo a página onde será visualizada. O usuário também terá a 

opção de buscar o panfleto numa lista, acionando o campo de busca acima da linha temporal 

que dá a opção para visualizar todos os panfletos ou solicitar a organização do índice de acordo 

com seis temáticas. 
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Figura 85 - Índice dos Panfletos. 

 
   Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 

 

6.4.1.3 Quadro de Avisos 

 

Nas edições digitais publicadas via Web, o quadro de avisos é indispensável porque o 

editor precisa de um espaço para notificar todas as alterações realizadas no site, para informar 

aos leitores que as modificações não são aleatórias, ratificando o caráter científico desse tipo de 

edição. É preciso manter backup dos arquivos que foram alterados para possíveis conferências 

e servirem como prova do que foi veiculado anteriormente no site. 

 

Figura 86 - Página do menu quadro de avisos. 

 
             Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 

 

Esse quadro de avisos é gerenciado pelo proprietário do domínio, os usuário não poderão 

fazer alterações nesses campos, nem inserir avisos. 
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6.4.1.4 Deixe seu comentário 

 

O menu deixe seu comentário permite aos usuários do site postar um comentário. Esse 

recurso permite ao editor receber informações acerca do conteúdo do site, ampliando a 

pesquisa, constituindo uma memória da recepção do conteúdo.  

 

Figura 87 - Página do menu deixe seu comentário. 

 
   Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 
 

6.4.1.6 Entrevista sobre a distribuição dos panfletos 

 

Figura 88 - Layout da exibição do vídeo. 

 
             Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 
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Nesse menu consta um vídeo de 04:04 minutos com uma entrevista a Jonas Cordeiro, 

gravada em 10 de outubro de 2010, em Mundo Novo. Foi selecionado um trecho da entrevista 

onde ele narra como acontecia a distribuição dos panfletos. Jonas Cordeiro era uma das 

crianças que distribuíam os panfletos de Eulálio Motta, na década de 1980. Esse vídeo tem 

grande relevância porque são as impressões e as memórias de uma pessoa que conviveu com 

Eulálio Motta e participou da história dos panfletos. A visualização do vídeo exige que no 

computador do usuário tenha uma placa de vídeo e um programa para decodificação da 

imagem.  

 

6.4.1.7 Créditos 

 

Seguindo o modelo das edições digitais publicadas via Web, esboçou-e o seguinte texto 

para indicar os créditos do trabalho acadêmico que o site www.eulaliomotta.com.br representa. 

Segue o texto inserido no site: “Copyright © 2013 Patrício Nunes Barreiros, todos os direitos 

reservados. O conteúdo desse site está protegido pela lei de direitos autorais, não é permitida a 

reprodução ou republicação de nenhum dos documentos em qualquer meio. A permissão para 

utilização dos documentos (iconográficos, filmográficos, impressos e manuscritos) foi 

concedida pelos proprietários dos originais para esta publicação apenas. Esse site é parte da 

tese de doutorado intitulada “O pasquineiro da roça: edição dos panfletos de Eulálio Motta”, a 

ser defendida no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal 

da Bahia, Salvador, 2013, sob a orientação da Profa. Dra. Célia Marques Telles. 

contato@eulaliomotta.com.br.” 

 

6.4.1.8 Cláusula reserva 

 

Existe documentação judicial, devidamente registrada em cartório, que autoriza a 

utilização dos documentos do acervo de Eulálio Motta na elaboração do site 

www.eulaliomotta.com e Jonas Cordeiro autorizou por escrito (documento com firma 

reconhecida) a publicação do vídeo com o trecho de sua entrevista. Mesmo assim, inseriu-se no 

site uma cláusula de reserva garantindo a todas as pessoas citadas ou que aparecem em alguma 

imagem, o direito de solicitar a retirada do documento. Isso pode evitar eventuais processos 

judiciais, já que o autor do site se compromete, antecipadamente, a retirar o conteúdo, mediante 

manifestação da pessoa que se sinta prejudicada.  

Segue o texto da cláusula reserva inserido no site: “Este projeto foi desenvolvido por 

Patrício Barreiros como parte integrante da tese de doutorado “O pasquineiro da roça: edição 
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dos panfletos de Eulálio Motta”, defendida em abril de 2013, no Programa de Pós-Graduação 

em Letras e Linguística, da UFBA. Trata-se de uma publicação com propósitos estritamente 

acadêmicos e sem fins lucrativos. Em atendimento às exigências da Lei 9.6110/98 e do 

parágrafo 4º do Artigo 184 do Código Penal o responsável por este projeto coloca-se à 

disposição, através do email contato@eulaliomotta.com.br, para dirimir qualquer dúvida 

referente à eventual violação de direitos autorias, comprometendo-se desde já, a retirar do 

projeto qualquer documento que fira direta ou indiretamente os direitos de qualquer pessoa”. 

 

6.4.2 Layout das páginas da edição dos panfletos 

 

As páginas da edição dos panfletos têm uma estrutura básica que se repete em todos os 

casos, inclusive para documentos não textuais do dossiê arquivístico: topo com cabeçalho (1) e 

menus para outras páginas (2), campo de visualização central (3) e barras laterais: direita (4) e 

esquerda (5). 

 

Figura 89 - Estrutura básica do layout das páginas da edição. 

 
                              Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 

 

Os documentos inseridos na página demandam diferentes procedimentos, exigindo 

ferramentas específicas que provocam variações no layout, mas a estrutura básica apresentada 

na Figura 86 mantém-se em todas as páginas. Nesse sentido, há três diferentes níveis de 

organização do layout, relacionados à hierarquização do documento dentro da estrutura da 

edição (Cf. Figuras 89, 90 e 91).  

2 1 

3 

4 
5 
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Quadro 10 - Níveis de estruturação da edição. 
NÍVEIS DOCUMENTO 

Nível 1 Paratextos (somente imagens) 

Nível 2 Paratextos e Prototextos (textos) 

Nível 3 Panfletos  

    Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 

 

Quadro 11 - Níveis de recursos e funções das páginas da edição. 

NÍVEIS 
ELEMENTOS 

DA PÁGINA 
ESPECÍFICO  FUNÇÕES 

 

N
ÍV

E
L

 1
 

 

Topo 

Cabeçalho Identificação do site e link para a página inicial. 

Barra de menu (O Escritor, A 

edição e O acervo). 
Link para página as páginas específicas. 

Botão anterior <anterior> Nesse nível permite apenas retornar à página anterior. 

Campo de visualização 

central. 
 Visualizar a imagem. 

Botão de zoom  
Aumentar e diminuir a visualização da imagem, pode-se 

utilizar também o mouse. 

Barra lateral direita. Vazia.  

Barra lateral esquerda: 

 

Dossiê arquivístico Acessa outro documentos relacionados 

Informações históricas (não 

aparece sempre) 
Tooltip com informações que contextualizam a imagem. 

Informações (não aparece 

sempre) 
Tooltip com informação sobre as imagens (fonte, data, etc.) 

 

N
ÍV

E
L

 2
 

   

Topo 

Cabeçalho Identificação do site e link para a página inicial. 

Barra de menu (O Escritor, A 

edição e O acervo). 

Link para página as páginas específicas. 

Botão anterior <anterior> Nesse nível permite apenas retornar à página anterior. 

Campo de visualização 

central. 

 Visualizar o fac-símile do texto, a transcrição sobre a imagem, 

a transcrição linear e a edição com link. 

Botão de zoom 
 Aumentar e diminuir a visualização do fac-símile e da 

transcrição sobre a imagem. 

Barra lateral direita 

Botão 1 Aciona a transcrição sobre a imagem e retorna para a imagem 

do fac-símile. 

Botão 2 Aciona a transcrição linear. 

Botão 3 Aciona a transcrição com links. 

Botão 4 Aciona a versão para imprimir. 

Barra lateral esquerda 

 

Dossiê arquivístico Acessa outro documentos relacionados 

Informações históricas (não 

aparece sempre) 
Tooltip com informações que contextualizam a imagem. 

Informações (não aparece 

sempre) 
Tooltip com informação sobre as imagens (fonte, data, etc.) 

 

N
ÍV

E
L

 3
 

   

Topo 

Cabeçalho Identificação do site e link para a página inicial. 

Barra de menu (O Escritor, A 

edição e O acervo). 

Link para página as páginas específicas. 

Botão anterior/próximo <anterior>/<próximo> Permite avança e retornar para o panfleto seguinte. 

Campo de visualização 

central. 

 Visualizar o fac-símile do texto, a transcrição sobre a imagem, 

a transcrição linear e a edição com link. 

Botão de zoom 
 Aumentar e diminuir a visualização do fac-símile e da 

transcrição sobre a imagem. 

Barra lateral direita 

Botão 1 Aciona a transcrição sobre a imagem e retorna para a imagem 

do fac-símile. 

Botão 2 Aciona a transcrição linear. 

Botão 3 Aciona a transcrição com links. 

Botão 4 Aciona a versão para imprimir. 

Botão: Descrição Física Ativa um tooltip com uma descrição física do texto e 

informações sobre a materialidade do texto. 

Barra lateral esquerda 

 

Dossiê arquivístico Acessa outros documentos relacionados. 

Informações históricas  Tooltip com contextualização histórica do texto. 

Informações políticas Tooltip com o nome do prefeito de Mundo Novo, do 

Governador do Estado e informações sobre a política 

municipal (somente nos casos em que essa informação for 

relevante).  

Edição Critica Tooltip com informações acerca dos testemunhos (somente 

quando demandar uma edição crítica). 

Fonte: www.eulaliomotta.com.br 
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Figura 90 - Nível 1 de estruturação do layout. 

 
                     Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 

 

Figura 91 - Nível 2 de estruturação do layout. 

 
              Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 
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Figura 92 - Nível 3 de estruturação do layout. 

 
               Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 

 

6.4.3 As páginas da edição   

 

A partir do link do índice, a página da edição de cada panfleto é acessada tendo sempre 

no campo de visualização central do layout o fac-símile do impresso, correspondendo ao 

primeiro nível hierárquico da edição.  

A imagem do fac-símile poderá ser aumentada com recurso de zoom em até 90% do 

tamanho apresentado ao abrir a página (Cf. Figura 71). O zoom é ativado a partir do botão 

inserido no campo de visualização central ou com o botão de rolagem do mouse.  

Na barra lateral direita haverá sempre os botões:  

a) transcrição sobre a imagem; 

b) transcrição  

c) transcrição com link  

d) imprimir 

e) descrição física.  

As funções dos quatro primeiros botões foram explicadas na subseção 6.3.2 e são 

aplicadas a todos os textos da edição. 
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O botão descrição física aprece apenas nas páginas que visualizam o fac-símile e a 

descrição linearizada do panfletos e tem como objetivo fazer uma descrição paleográfica do 

impresso e apresentar informações sobre a história do texto e sua materialidade (Cf. Quadros 2 

e 8).  

Para cada panfleto são oferecidos alguns recursos na barra lateral esquerda, na seguinte 

ordem: 1º - Dossiê arquivístico: aciona uma lista de documentos paratextuais e prototextos 

relacionados ao panfleto (Cf. Quadro 9). Ao clicar no menu Dossiê arquivístico, os documentos 

são apresentados numa barra de submenu com informações em tooltips para orientar o leitor na 

escolha dos documentos que pretende acessar. Quando um documento é acionado, acessa-se 

uma página de nível 1 ou 2, com conteúdos relacionados ao panfleto (Cf. Quadro 11). 2º - Logo 

abaixo da barra de menu do dossiê arquivístico aparecem informações que podem auxiliar no 

entendimento do texto e são apresentadas em tópicos com tooltips. Esses tópicos variam entre: 

a) informações históricas para os textos que estão relacionados a alguma acontecimento 

histórico específico;b) informações políticas para textos que têm uma relação com algum 

aspecto da política no âmbito municipal e estadual; c) informações, quando constam apenas 

dados sobe o texto, sem relação com história (dados bibliográficos, referências etc.); d) 

testemunhos, quando o panfleto é poliutestemunhal, de natureza heterogênea ou tem mais de 

um nível de correção autógrafa.  

Diante das características apresentadas, as páginas principais das edições dos panfletos 

apresentam variações da barra lateral esquerda em quatro diferentes tipos:  

 

Figura 93 - Variação 1 da barra lateral esquerda da edição dos panfletos. 

 
                               Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 
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Figura 94 - Variação 2 da barra lateral esquerda da edição dos panfletos.

 
               Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 

 

Figura 95 - Variação 3 da barra lateral esquerda da edição dos panfletos. 

 
              Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 
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Figura 96 - Variação 4 da barra lateral esquerda da edição dos panfletos. 

 
                           Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 

 

Os documentos do dossiê arquivístico funcionam na mesma lógica das páginas da edição 

dos panfletos, mas não será disponibilizado o botão descrição física (Cf. Figura 91) e, no caso 

de fotografias os botões de transcrições não aparecem (Cf. Figura 90). Para esses documentos o 

botão avançar não estará disponível, permitindo apenas retornar para o documento anterior, ou 

seja, o panfleto.   
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6.4.4 O mapa do site 

Figura 97 - O mapa do site. 

 
          Fonte: www.eulaliomotta.com  



 
 

6.5 PÁGINAS DA EDIÇÃO DE DOIS PANFLETOS 

 

A título de exemplo, serão reproduzidas todas as páginas da edição de dois panfletos. 

Foi escolhido um panfleto monotestemunhal (A Maior) com apenas um documento 

iconográfico no dossiê arquivístico e outro politestemunhal (Trovas antológicas...) com um 

documento manuscrito no dossiê arquivístico.  

 

6.5.1 Páginas da edição de A Maior  

 

6.5.1.1 Página principal 

 

Figura 98 - Página principal da edição do panfleto A Maior. 

 

Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 
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6.5.1.1.1 Transcrição sobre a imagem 

 

Figura 99 - Página da transcrição sobre a imagem do panfleto A Maior. 

 
                   Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 

 

6.5.1.1.2 Transcrição  

 

Figura 100 - Página da transcrição linear do panfleto A Maior. 

 
                  Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 
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6.5.1.1.3 Transcrição com link 

 

Figura 101 - Página da transcrição com links do panfleto A Maior. 

 
                Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 
 

6.5.1.1.4 Página da versão para imprimir  

 

Figura 102 - Página da versão para impressão do panfleto A Maior. 

 
                Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 
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6.5.1.1.5 Dossiê arquivístico: Fotografia de Eulálio Motta com um touro 

 

Figura 103 - Página principal do dossiê arquivístico do panfleto A Maior. 

 
                     Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 

 

6.5.2 Páginas da edição de Trovas antológicas...  

 

6.5.2.1 Página principal 

 

Figura 104 - Página principal da edição do panfleto Trovas antológicas... 

 
                   Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 



301 

 

6.5.2.1.1 Transcrição sobre a imagem 

 

Figura 105 - Página da transcrição sobre a imagem do panfleto Trovas antológicas... 

 
                 Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 

 

6.5.2.1.2 Transcrição  

 

Figura 106 - Página da transcrição linear do panfleto Trovas antológicas... 

 
                 Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 
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6.5.2.1.3 Transcrição com link 

 

Figura 107 - Página da transcrição com links do panfleto Trovas antológicas... 

 
                 Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 

 

6.5.2.1.4 Página da versão para imprimir  

 

Figura 108 - Página com a versão para imprimir do panfleto Trovas antológicas... 

 
                    Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 
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6.5.2.2 Dossiê arquivístico: Manuscrito 

 

Figura 109 - Página principal do dossiê arquivístico do panfleto Trovas Antológicas... 

 
                Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 

 

6.5.2.2.1 Transcrição sobre a imagem 

 

Figura 110 - Página da transcrição sobre a imagem do manuscrito Trovas Antológicas... 

 
                  Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 
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6.5.2.2.2 Transcrição  

 

Figura 111 - Página da transcrição linear do manuscrito Trovas Antológicas.... 

 
  Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 

 

 

6.5.2.2.3 Transcrição com link 

 

Figura 112 - Página da transcrição com links do manuscrito Trovas Antológicas.... 

 
   Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 
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6.5.2.2.4 Página da versão para imprimir 

 

Figura 113 - Página da versão para impressão do manuscrito Trovas Antológicas.... 

 
           Fonte: www.eulaliomotta.com.br. 

 

6.5 A TECNOLOGIA INFORMÁTICA UTILIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

SITE 

 

A tecnologia informática foi utilizada nas seguintes etapas:  

a) captura dos documentos e conversão em arquivos digitais, através de um scanner de 

mesa digital Epson, em resolução 400 ppp e armazenadas no JPG; 

b) elaboração das transcrições e da edição crítica, no processador de texto Microsoft 

Office Word;  

c) tratamento das imagens para utilização no design do site, através do editor de texto 

Adobe Fireworks ccs6; 

d) elaboração do site no editor de conteúdos para Web, Adobe Dreamweaver css6, 

aplicando a linguagem de interpretação PHP para estruturação do conteúdo dinâmico. O PHP 

mostrou-se eficiente por ser compatível com a inserção de HTML 5 e não precisar de arquivos 

extras para processar os dados. Essa linguagem permitiu a utilização de banco de dados em 

Sistema de Gerenciamento em Linguagem de Consulta Estrutura MySQL;  

e) desenvolvimento de funções de programação em scripts, no JavaScript, para as 

funções dos botões e a dinâmica do índice; e  

f) inserção do conteúdo e estruturação das páginas, aplicando a marcação e estruturando 

os links de cada texto.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O acervo de Eulálio Motta corresponde a um misterioso e surpreendente labirinto 

envolvido numa instabilidade que o torna fascinante. À medida que se explorava a sua 

documentação com o objetivo de elaborar a hiperedição dos panfletos, deparava-se com novas 

informações que se mantinham como verdadeiras, até a próxima descoberta. Muitas vezes, foi 

preciso corrigir dados em função de informações contidas no verso de um manuscrito ou de 

pequenos textos encontrados casualmente ao folhear um livro da biblioteca do autor. O acervo 

sempre surpreendeu, revelando o impensável, mantendo os textos sempre abertos a novos 

questionamentos.  

Diante dessa instabilidade inerente ao acervo, a hiperedição dos panfletos de Eulálio 

Motta adequou-se às características dos textos editados, já que em sua estrutura essa edição 

permite a inclusão de novos documentos e a correção de informações de modo prático, sem 

precisar imprimir novos textos ou distribuir novas mídias digitais. Além disso, os custos de 

uma publicação impressa, muitas vezes, impedem a divulgação de laboriosos trabalhos de 

edição. No contexto da Internet, isso pode ser resolvido porque os gastos para publicação na 

Web são bastante reduzidos quando comparados aos métodos de impressão convencionais. 

Isso ratifica a ideia defendida nesse estudo de que as edições digitais publicadas via Internet 

têm vantagens que se sobrepõem às difundidas em outras mídias. Assim, a Web anuncia um 

novo tempo na história da transmissão dos textos e no modo como a sociedade relaciona-se 

com a cultura escrita. 

No âmbito filológico, as hiperedições permitem a revitalização de antigas práticas e 

criam novas possibilidades de edição aliadas às inovações que se processaram no campo das 

ciências humanas nas últimas décadas. Essas mudanças ocorrem no âmbito da transmissão e 

circulação do texto através da Web, mas, principalmente, na ampliação da noção de texto para 

além dos códigos linguísticos. Isso leva a filologia a dialogar com novos campos do saber, 

amplia a sua capacidade interdisciplinar e torna o seu trabalho mais complexo e dinâmico, 

comprovando, definitivamente, o potencial crítico do labor filológico. 

Na construção da hiperedição dos panfletos de Eulálio Motta ficou claro que o papel do 

filólogo transcende ao mero estabelecimento do texto. Para desenvolver essa edição foi 

necessária perícia filológica aguçada, conhecimentos de arquivologia, de história, das leis que 

regulamentam os direitos autorais e a privacidade dos indivíduos, design gráfico, linguagem 

de programação, web design, tratamento de imagens e vídeo, etc.  
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Na hiperedição dos panfletos, seguiram-se algumas orientações pontuais de estudos bem 

sucedidos no campo das edições digitais, mas a experiência revelou que cada situação textual 

exige um modelo de edição que atenda às expectivas do editor. No caso em questão, o 

objetivo principal foi explorar os códigos liguísticos, bibliográficos e contextuais dos textos 

editados, a partir dos documentos do acervo pessoal do escritor.  

Desse modo, foram desenvolvidas ferramentas que atenderam a esses objetivos, mas é 

importante salientar que o potencial da tecnologia informática é muito amplo e sempre haverá 

algo para inovar. Por conta disso, é fundamental utilizar uma tecnologia flexível com grande 

capacidade de adaptação e expansão. Todas as ferramentas e funções devem apresentar meios 

para serem adaptadas e compartilhadas com outros sistemas.  

O modelo de hiperedição desenvolvido mostrou-se uma excelente alternativa para 

explorar o acervo do escritor, principalmente, porque permitiu agregar ao texto editado 

diversos documentos textuais e iconográficos, elencados no dossiê arquivístico. Esse conjunto 

de documentos, juntamente com os tooltips, têm a função de elucidar os códigos contextuais 

dos textos editados. Os recursos de zoom, as transcrições sobre as imagens e as informações 

paleográficas descrevendo a materialidade dos documentos elucidaram satisfatoriamente os 

códigos bibliográficos. As transcrições linear e com links exploraram os códigos linguísticos 

que foram valorizados a partir dos recursos que deram visibilidade aos códigos contextuais e 

bibliográficos. Desse modo, conclui-se que os três códigos explorados na hiperedição dos 

panfletos de Eulálio Motta complementaram-se e se mostraram interdependentes.  
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1 CRITÉRIOS ADOTADOS NAS TRANSCRIÇÕES E EDIÇÕES CRÍTICAS DOS PANFLETOS 

 

 

As linhas são numeradas de 5 em 5 à margem esquerda; os textos são transcritos em fonte Times New 

Roman padrão Word, de tamanho 11, justificados à margem esquerda; no caso dos impressos, o título encontra-

se em caixa alta e centralizado; para os manuscritos manteve-se o título como se encontra no original e a 

rubrica do autor indica-se entre colchetes. Foram mantidos os erros de gralha, as interpolações, os lapsos do 

autor, a ortografia, a acentuação, a pontuação e registraram-se todas as correções, emendas, rasuras e 

acréscimos, através da utilização de símbolos. 

Os textos estão organizados na sequência que aparecem pela primeira vez na edição digital: primeiro o 

facsimile, depois a transcrição. Todos os textos utilizados na edição digital dos panfletos foram transcritos e, 

para o caso de textos com mais de um testemunho (no total de 13 textos), procedeu-se também a edição crítica, 

tomando o impresso como texto de base e apresentando o aparato à margem direita. No caso dos panfletos com 

mais de um nível de emendas autógrafas, o texto de base é aquele com maior número de emendas.  

Os textos impressos em duas colunas foram transcritos em apenas uma, indicando entre colchetes o 

número da coluna correspondente.  

Foram utilizados os seguintes símbolos:  

a) { }  seguimento riscado; 

b) {†} seguimento ilegível; 

c) {†} / \ segmento ilegível substituído por outro legível na relação {ilegível} /legível\; 

d) { } / \ substituição por sobreposição, na relação {substituído} /substituto\; 

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

f) { } [↓] riscado e substituído por outro na entrelinha inferior; 

g) { } [→] riscado e substituído por outro na margem direita; 

h) { } [←] riscado e substituído por outro na margem esquerda; 

i) [↑] acréscimo na entrelinha superior; 

j) [↓] acréscimo na entrelinha inferior; 

k) [→] acréscimo na margem direita; 

l) [←] acréscimo na margem esquerda. 
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2 FAC-SÍMILE DO PANFLETO O QUE IMPORTA 

 

 
                     Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.856.CR6.01.001). 
  



10 

 

2.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO O QUE IMPORTA 

 

 

  O QUE IMPORTA 

  

 A Biblia é a palavra de Deus. E na Biblia está escrito que só se morre uma 

 vez: “está decretado que os homens morrem uma só vez, e depois disto é o juízo.”  

 (Hb. 9.27) O Espiritismo diz que se morre muitas vezes. A que dar credito? À 

5 Palavra de Deus ou à palavra do espiritismo? 

 Deus disse que, logo que a gente morre, recebe o premio ou o castigo que  

 se merece, de acordo como  mal ou o bem que se fez: “a cada um, no dia de  

 sua morte, o Senhor retribuirá, conforme suas obras.” (Ecli. 11, 28). O espiritismo  

 diz que não é assim; diz que é pela reencarnação que cada um irá purificando-se 

10 dos males que praticou. Com qual dos dois ficar? Com Deus ou com o espiritis- 

 mo? 

 Deus prometeu o perdão imediato ao pecador que se arrepende. Ao ladrão 

 arrependido não mandou reincarnar-se. Disse-lhe: “Hoje mesmo estarás comigo no  

 paraíso.” De acordo com o espiritismo o ladrão teria de reincarnar-se... Quem está  

15 certo, Jesus ou o espiritismo? 

 A ressurreição da carne é doutrina fundamental do Cristianismo. Negar a res- 

 surreição é repudiar todo o Cristianismo porque é repudiar o próprio Cristo. Pois  

 bem: − a doutrina espírita da reincarnação é contra a Ressurreição. Segundo a  

 Ressurreição, Doutrina de Cristo, no dia do juízo cada homem reviverá, com o  

20 mesmo corpo e a mesma alma. Segundo a reincarnação, doutrina de Kardec, cada  

 alma terá muitos ou muitíssimos corpos e assim se torna impossível a Ressurreição 

 pregada por Jesus. Resumamos: Cristo pregou a Ressurreição; Kardec pregou a re- 

 encarnação Se a Ressurreição é verdade, a reincarnação é mentira; se a reincar- 

 nação for o certo, a Ressurreição é um erro. Daqui não temos para onde fugir: ou 

25 Jesus está certo e Kardec está errado; ou Kardec está certo e Jesus está errado. 

 Ressureição ou reincarnação. Kardec afirmou expressamente: − “... não se pode ad- 

 mitir a ressurreição da carne...” (Livro dos Espiritos, pagina 458) Cristo pregou a  

 Ressurreição, Kardec diz que “não se pode admitir a Ressurreição.” Como que fi- 

 camos? Com Cristo ou com Kardec? Ficar com Kardec é ficar contra a Ressur- 

30 reição. Ficar contra a Ressurreição é negar Cristo, é ficar contra Cristo. Dizer que 

 ficar com Cristo e com Kardec; que é católico e espirita; que é espirita e católico; 

 dizer isto é afirmar uma bobagem tão grande, um contrasenso tão absurdo, que... 

 não merece sequer um comentario! 

 Leitor: −entre a Ressurreição e a reincarnação; entre Jesus e Kardec, não ti- 

35 tubeio: − fico com Jesus. Podem os “sabidos” fazer chacótas e me chamarem de  

 caróla. Não importa. O que importa é a Fé dos Apóstolos. E eles rezavam assim: 

 − “Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos, na remissão dos pe- 

 cados, na RESSURREIÇÃO da carne, na vida eterna. Amen.” 

  

40 MUNDO NOVO, Novembro, 1949. 

  

 EULÁLIO MOTTA 

  

 Nota: − As citações foram colhidas no livro “O que é o espiritismo,” de Ne- 

 gromonte. Tomo a liberdade de recomendar este livro a todos que se interessem  

 pelo assunto. 
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2.2 POESIAS 

 

2.2.1 Fac-símile de Perdão 

 

 
                         Fonte: Caderno Farmácia São José, folha 7 reto. 
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2.2.1.1 Transcrição de Perdão 

 

 
 PERDÃO! 

  
 Hora de dormir. 

 Hora de prece e de meditação. 

 O balanço dos atos da jornada. 
5 Dos atos e do pensamento. 

  

 Nenhum motivo de satisfação. 
 São só tristesas e arrependimento. 

  

 E o pensamento envenenado  

 por vinte e tantos anos de pecado 
10 me levando de roldão... 

  

 Só existe um remedio para mim. 
 Só me existe uma consolação: 

 Repetir todo dia, toda noite, toda vida, 

 a mesma oração: 

15 - Jesus, meu Jesus, perdão! 
  

 Julho, 1941. 
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2.1.2 Fac-símile de Conversão 

 

 
                       Fonte: Caderno Canções do meu caminho 3. ed., f. 23 reto. 
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2.2.2.1 Transcrição de Conversão 

 

 

CONVERSÃO                  {38}/40\ 

 

  

 Eu era quase ateu, antigamente... 

 Vivia... até não sei como vivia... 
 Como um poeta infeliz, crendo somente 

5 no verso que em min´alma aparecia... 

  
 Que existe céu, que existe um Deus clemente, 

 Nunca ninguém me convencer podia... 

 Todo o meu Deus vivia, unicamente,  
 de um verso morto numa rima fria... 

  

10 Mas tal descrença morta vejo agora... 

 E a Fé bondosa, com sorriso gaio, 
 vai me guiando pela vida afora... 

  

 Porque católico tornei-me, quando 
 numa noite feliz de um mês de maio, 

15 eu vi, de joelhos, meu amor rezando... 
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2.1.3 Fac-símile de Soneto (1931) 

 

 
                          Fonte: Ilusões que passaram..., p. 30. 
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2.2.3.1 Transcrição de Soneto 

 

 
 

 
SONETO 

 
 Ao espírito superior do meu querido amigo Oscar Berbert Tavares 

  

 

 É uma vida sem vida a minha vida... 
5 Como sou desgraçado neste mundo! 
 Parece tenho n´alma uma ferida 
 Que a todo instante com meu pranto inundo.  
  
 Ao cemitério, às vezes, iracundo,  
 Levanta a voz clamando uma guarida, 

10 E ele me nega do seu chão imundo 
 Para o meu corpo a tumba que é pedida. 
  
 Antigamente eu não sofria tanto. 
 A mágoa, o tédio, o dissabor, o pranto, 
 Toda esta noite de martírios meus,  
  

15 Todo o delírio deste sofrimento, 
 Começou de surgir-me no momento 

 Em que deixei de acreditar em Deus! 
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2.2.4 Fac-símile de Prece 

 

 
                            Fonte: Caderno Farmácia São José (f. 2rº). 
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2.2.4.1 Transcrição de Prece 

 
 

PRECE...
 
 

 

 
 

(No meu trigésimo quarto aniversário – o 
primeiro depois da minha volta à “Santa Igreja 

Católica Apostólica Romana.” 

 

  
 Contemplo com tristeza e desalento  

5 Esses trinta e quatro anos que vivi!  

 Encho minh´alma de arrependimento  

 Por tantos erros que já cometi.  
   

 Vivi longe de Deus! Neste momento,  

 Nenhuma só saudade me sorri!  
10 Perdoai-me, Senhor! o atrevimento,  

 Com que, - pobre de mim! - vos ofendi!  

   
 Eis-me de novo em vossa Santa Igreja!  

 Que eu nunca mais, ó meu Jesus, me veja  

 Longe de Vós, em toda a minha vida!  

   
15 Ó meu doce Rabi de Nazaré!  

 Crescei cada vez mais a minha Fé!  

 Perdoai a minh´alma arrependida!  
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2.2.5 Fac-símile de O conselho 

 

 
                 Fonte: Caderno Luzes do crepúsculo (f. 21rº). 
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2.2.5.1 Transcrição de O conselho 

 

 

CONSELHO 

 

 Não lembres o pecado cometido,  

 nem mesmo com a melhor das intenções. 
 Que o mau desejo, acaso adormecido, 

5 pode acordar com as mesmas tentações. 

  
 Deixa o passado se apagar no olvido, 

 do inconsciente nas escuridões. 

 No trabalho constante e divertido, 
 encontrarás fecundas emoções. 

  

10 Trabalho e reza. Trabalhando e orando, 

 irás, a pouco e pouco, conquistando 
 ao teu pecado, esquecimento ou horror. 

  

 E assim terás, no derradeiro dia, 
 a ventura suprema: – ver Maria 

15 entregar a tua alma ao Salvador! 

  

 Abril, 954. 
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2.2.6 Fac-símile de Convite 

 

 
               Fonte: Caderno Luzes do crepúsculo (f. 16rº). 
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2.2.6.1 Transcrição de Convite  

 

 

O CONVITE 

 
 “Vinde a mim todos vós que estais cansados!” 
 Mas o próprio cansaço desanima! 

 Eis porque, dentre os “muitos convidados”, 
5 Bem pouca gente d´Ele se aproxima. 
  
 “E eu vos aliviarei!” Há desgraçados 
 Para os quais tal promessa não anima... 
 Que uma vida de vícios e pecados 
 A alma ataca, enfraquece, desarrima. 
  

10 E Aquele que convida e que nos ama, 
 Do alto do Calvário é que nos chama... 
 É preciso subir... levando a cruz... 
  
 Triste destino o da alma que ficar 

15 Inerte e fria... sem se incomodar  
 Com o divino convite de Jesus! 
  

 19,11,957 
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2.3 JORNAL 

 

2.2.1 Fac-símile do Jornal Mundo Novo: espiritismo 

 

 
                                   Fonte: Mundo Novo, 25 de dez. de 1931, p. 6. 
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2.3.1.1 Transcrição do Jornal Mundo Novo, de 25 de dez. de 1931, p. 6 

 

 
 [Coluna 1] 

  

 RABISCOS 

 ESPIRITISMO 
  

 Sifilis, cachaça e espiritismo  

 − eis ai os tres factores que mais 
5 concorrem para a enchente dos  

 hospicios. Outros existem, natu- 

 ralmente.  
 Existem loucos devidos a ou- 

 trás causas, è claro; mas, tão  

10 pequeno é o numero destes em  

 relação ao aumento dos devidos 
 à siflilis, á cachaça e ao espiritis- 

 mo , que se torna insignificante! 

 Estas palavras seriam desti- 
15 tuidas de valor se tivessem sido 

 ditas por mim, pois nunca fui  

 medico nem tão pouco psiquia- 
 tra para dar valor as minhas pa- 

 lavras em taes assuntos. Mas  

20 não são minhas. São de um  

 grande sabio brasileiro, citado 
 constantemente pelos metres a- 

 lemães e franceses, em cujos idi- 

 omas esse nosso grande patri- 
25 cio tem diversos trabalhos so- 

 bre assuntos nunca tratados em  

 Medicina. É elle o Dr. Pirajá da  

 Silva.  
 Depois de uma aula sobre ter- 

30 ponema pallidum, causador da  

 sífilis, o Mestre esteve falando 
 sobre os perigos da conhecida  

 esperoquetose; citou, então, a  

 loucura, vindo, a propósito, a ci- 
35 tacão dos dois perigosos com- 

 panheiros da sífilis, no caso: ca- 

 chaça e espiritismo. 

 Na verdade, são tres desgra- 
 cãs. 

40 Quero referir-me á ultima des- 

 tas tres desgraças, isto, é ao es- 
 piritismo. 

 Ha uns quatro anos, mais ou  

 menos, conheci um rapaz que, 
45 apesar de ser inegavelmente in- 

 teligente, de um coração muito  
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 bom, tinha este defeito: "era es- 

 pirita até á matéria." Era uma 

 creatura incapaz de ofender a  
50 u´a mosca. Para se ter uma Idea 

 de sua bondade, bou contar uma  

 pilheria que os colegas faziam  

 com êle: Diziam que êle, quan- 
 do encontrava u m percervejo na  

55 cama, (êle era estudante e em  

 cama de estudante de colégio...) 
 não matava; tirava-o da cama,  

 prendia-o entre os dêdos e, de- 

 pois de levar a mão a uma cer- 

60 ta altura, abria os dedos deixan- 
 do cair o bichinho. E quando, di- 

 xem os colegas, quando pergun- 

 tavam porque não matava, êle 
 respondia que matava, sim, por- 

65 que caindo o bichinho daquela  

 altura, certamente quebrava o  
 pescoço e morria! 

 Quase toda anedota tem um  

 fim, um objetivo psicológico. O  

70 fim desta era dar uma idea do  
  

 [Coluna 2] 

  
 quanto era inofensiva aquela crê- 

 atura.  

 O ano passado, aquela creatu- 
 ra inofensiva, com viste e dois 

5 anos de idade apenas, de uma al- 

 ma tão boa, de um coração tão 

 generoso, suicidou-se! Ingério 
 cianureto de potássio e morreu 

 antes de ter vivido! 

10 Leitor amigo, não te dou com- 
 selho que conselho è uma cousa 

 que sò se deve dar a quem pe- 

 de. Digo-te, porem, o seguinte: 

 quem se mete com espiritismo, 
15 se não se acabar como aquele 

 pobre rapaz, acabar-se-á, fatal- 

 mente, louco ou, pelo menos, idi- 
 ota! 

 Nunca vi um sujeito rico ou  

20 feliz por se ter metido com es- 
 pritismo; ao contrario, conheço 

 rapazes que, muito inteligentes,  

 se tornaram mito idiotas p or  

 se terem metido com tal desgra- 
25 ça! 

                                     LIOTA. 

 Bahia, 1931. 
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2.3.2 Fac-símile do Jornal O Lidador: declaração oportuna 

 

 
                    Fonte: Jornal O Lidador, 17 de mar. de 1942, p. 4. 
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2.3.2.1 Transcrição do Jornal O Lidador, de 17 de mar. de 1942, p. 4 

 

 

 
 DECLARAÇÃO OPORTUNA 

 
 Aos meus correligionários em particular 
 e ao público em geral. 

  

 [Coluna 1] 

 
 Correu, em avulsos, há pouco 

5 tempo, uma “Carta aberta” do far- 
 macêutico Sr. Eulálio Mota, dirigi- 

 da a um amigo protestante. So- 

 mos nós o amigo em apreço. Tro- 
10 cavamos idéias em cartas particu- 

 lares sobre livros e assuntos reli- 

 giosos, quando fui surpreendido pela  
 revelação de uma correspondência  

 privada ao público desconhecedor  

15 dos seus prodramos. Fiel ao nosso 

 propósito de não trazer assuntos 
 de correspondências {†} ao conhe- 

 cimento gera, pena que leitores  

 desavisados não interpretassem os  
20 assuntos contraditóricos como desa- 

 venças e amarguras pessoais entre  

 os amigos correspondentes, respon- 

 demos particularmente o “Carta 
 aberta”, dando as razões de nosso  

25 provocador. Ainda não passado o  

 pasmo da nossa surpresa pela que- 
 bra de ética sobre um assunto, por 

 bons motivos particular, anuncia-  

 se especialmente num incontrola- 
30 do p{†} de falar, numa ância  

 caloura de publicidade, uma se- 

 gunda “Carta aberta”. 

 Pelos seguintes motivos não lhe 
 daremos atenção:  

35 PRIMEIRO – Faltam luzes e va- 

 lor intelectual a um Farmacêutico 
 para versar, conforme a metodolo- 

 gia cientifica, assuntos relaciona- 

 dos com Teologia, História Eclesias- 

40 tica, Hermenêutica, Filosofia e Lógica.  
 SEGUNDO – É inútil o valor de  

 uma polêmica, especialmente na 

 presente hora, máxima quando  
 conhecidas as especialidades diver- 

45 sas dos {†} em campos 

 tão opostos de ação profissional. 
 Dois químicos ou farmacêuticos dis- 
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 cutiriam reativos ou prelos de dro- 

 gas, dois eclesiásticos com cursos  

50 regulares, Religião. 
 TERCEIRO – A correspondência  

 calorada originou-se do livro “Co- 

 chilos de um sonhador” da lavra 

 de meu outro colega Rev. Basílio 
55 Castro, moço com seu bom curso 

 teológico e senhor de conhecimen- 

 tos seguros na sua especialidade. 
 O prof. Basílio Castro desdenhou  

 a “Carta aberta” sobre o seu livro,  

60 mesmo por que um livro não se 

 responde com um avulso e por que  
 outra controvérsia contra um pedro 

 e um ministro do Evangélho re- 

 conhecidos com seus cursos regu- 
65 lares e fé de ofício, é crucial que  

 não deva intervir um farmacêutico  

 para dentro do pedro e {†} mês- 
 mo do ministro. É de esperar que  

 o Prof. Basílio Castro esteja agora 

70 dando um apostolar mas bem apa- 

 relhado e não precisa de minha  
 humilde pena para defender seu 

 ensejado e não refutado livrinho. 

 QUARTO – O farmacêutico Eu- 
75 lálio Mota pertenceu ao partido 

 totalitário do Brasil, hoje multilado 

 pela concórdia nacional, ao qual  
 dava todo o maior de seu pagn- 

 cidade de jovem inflamado pelo  

80 ideal. Cerrado esse palco de ativi- 

 dade doutrinaria, recalcou-se re- 
 voltado no seu intimo inconti- 

 damente o sentimento {†} 

 {†} no desejo {†} 
85 de combater qualquer sistema. Pelo  

 conhecido processo patológico da 

 “compensação”, escolheu a {†}  

 e in{†} falange cristã sustentada 
 pelo maior movimento histórico da  

90 {†}cipação das consciências,o 

 Protestantismo para alvo de seus 
 ataques ferozes. “Art pagnat, out 

 non vivit” 

 QUINTO – Finalmente o senti- 
95 mento de grartidão para com a fa- 

 milia de Eulálio Mota, especial- 

  

 [Coluna 2] 
  

 mente para com o seu veteran- 

 do pai, de saudosa memória, meu 
 padrinho de batismo romano e pro- 
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 tetor, para quem, guardo n´alma  

5 um sentimento de devoção e re- 

 conhecimetno filiais. Impede me de  
 aparecer em público, afim de evi- 

 tar falsas interpretações, como anta- 

 gonista de um moço cuja ami- 

10 zade prezo e desejo cutivar, não  
 só como um bem precisos para a  

 minha vida, mais muito mais, como  

 uma tradição querida, digna de  
 ser conservada.  

15                 Eudaldo Silva Lima  

 Da Faculdade Teológica do I. 

 C. F. do Brasil em S. Paulo 
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2.4 CARTAS PARA EUDALDO LIMA 

 

2.4.1 Fac-símile do Fragmento da carta 1 

 

 

 
                               Fonte: Caderno Farmácia São José, (f. 24vº) 
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2.4.1.1 Transcrição do Fragmento da carta 1 

 
 

 Eudaldo amigo 
                        Salute! 

 Ausente, em trabalhos na Fazenda e em  

 Viagem a “Miguel Calmon”, encontrei; ao che- 
5 gar , mais dois livros que me vêm de sua 

 lembrança amiga.  

 Apresso-me em lhe fazer esta, para acusar 

 o recebimento dos mesmos e agradecer-lhes, pre- 
 vinindo-lhe, ao mesmo tempo, que demorarei a  

10 lel-os; porque estou, no momento, com leituras 

 que não devem ser interrompidas, e que serão 
 Demoradas. É pena que você esteja fora do re- 

 banho; não fora isto, nossos livros seriam  

 sempre os mesmos, nossas leituras coincidi- 
15 riam sempre. Mas Deus escreve certo por li- 

 nhas tortas. Tambem eu vivi muito tempo 

 fora do rebanho, e muito mais longe 

 dele do que você, atualmente. E hoje vejo 
 que não foram muitos inúteis os meus erros, 

20 as minhas loucuras. Se eu não tivesse 

 vivido no mal,não poderia ter um 
 juízo sensato sobre o Bem. Estou sa- 

 tisfeito. Quase feliz. Não posso elimi- 

 nar este quase; porque minha fraque- 

25 as humana é uma força contra mi- 
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2.4.2 Fac-símile da carta 2 

 

 
                         Fonte: Caderno Farmácia São José, (f. 45rº). 
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2.4.2.1 Transcrição da carta 2 

 

 

 Eudaldo  

                                                    Saudações 

 

 Em mãos o jornalzinho com o seu “De- 

 claração oportuna”. No momento só lhe 

 quero dizer o seguinte: - sua “declaração” 

5 não ficará sem resposta. A minha 

 “anciã caloura de publicidade” não so- 

 frerá nenhuma pausa, nenhum esmureci- 

 mento com a suas tiradas e seus  

10 arrotos de “tecnica” no assunto 

 Continuemos.  

                            Eulálio. 

  

 {Chegaste} Viestes. 

15 Há folhas mortas, caindo... 

 {Ha} Sinais de outono em minha vida. 

 Chegaste! Afinal te vejo! Te contemplo! 

 Meu coração está cheio de ti! {†} 

 minha vida querida, {continúa vasia...} 

20 Adeus!Deixa-me cumprir este fadário 

 de subir, sosinho, se meu calvário... 

                                    1942. 

                                      [rubrica] 
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2.4.3 Fac-símile da carta 3 

 

 
                      Fonte: Caderno Farmácia São José, (f. 52rº). 
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2.4.3.1 Transcrição da carta 3 

 
 

 

 Ponto final 

 
                   Meu amigo: 

 

 Estive relendo nossa correspondencia, [↑sobre nossas divergencias religiosas] Relendo suas  
 cartas e as minhas. Relendo-as e meditando. Com 

5 [↑o espírito de] quem faz um exame de consciencia. E cheguei à 

 Triste conclusão de que nossa correspondencia  

 está horrivelmente vazia de Cristo. A vaedade,  
 o orgulho, a presunção, o pedantismo, o ódio, 

 transbordam nas suas cartas; e as minhas 

10 tambem não podem receber melhor classificação. 
 [↑Daí o meu propósito de pôr um ponto final definitivo à nossa correspondencia] 

 Já lhe disse em carta particular e lhe repi- 

 to: nestas discussões, nossa vaedade, nosso amor 
 próprio,nossa presunção, falam muito mais 

15 ato que o nosso amor a Deus. Neste terreno a- 

 contece quase sempre esta desgraça: - nós falamos 

 e Deus silencia.  
 Ponhamo-nos em presença de Deus. E compreenda- 

 remos que as nossas discussões salpicadas de odio 

20 são em desrespeito à sua presença. 
 Quando discutimos, descambando para o ter- 

 reno das agressões pessoais, esquecemos que Deus 

 está presente! 

 “Bemaventurados os mansos...” 
25 “Bemaventurados, os pobres de espírito...” 
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2.5 CARTA PARA O CARDEAL DOM AUGUSTO ÁLVARO DA SILVA  

 

2.5.1 Fac-símile da carta para Cardeal Dom Augusto Álvaro da Silva 

 

 
                       Fonte: Caderno Farmácia São José, (f. 62rº). 
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2.5.1.1 Transcrição da carta para o Cardeal Dom Augusto Álvaro da Silva 

 

 
 Exmo. e Reverendissimo Snr. Arcebis- 

po Primaz do Brasil, D. Augusto Silva  
  

 L. N. S. J. C. 

 {Reverendissimo Primaz:} Rogo a V. Reverendissma, 
5 Snr. Arcebispo, a bondade de ler a copia anexa  

 de uma carta que dirigi ao Snr. C
el
 Comandante 

 da Região, e, inteirado do assunto, tomar, {por} 
 {mim} [↑um defensor de] sua visão, as providencias que esti-  

 verem ao alcance de V. Reverendissima. 

10 {†} /Voltando\ ao Catolicismo, que abandonara na  

 juventude, comprometi-me com o meu confessor, 
 o Reverendíssimo Padre Joaquim, Redenteris- 
 ta de escrever um livro de reparação às ofensas 
 que cometi contra Deus e a Igreja na minha 

15 fase de ateísmo. Na intenção de satisfazer  
 este compromisso, venho escrevendo diversas 
 crônicas católicas e publicando-as em fo- 
 lhetins. O folhetim anexo é o sexto que  
 publiquei. Precisamente este é que está sendo  

20 motivo de tanta aflição para uma esposa 
 convalescente de [↑90 dias] moléstia grave, cinco fi- 
 lhos, mãe, irmãos e irmãs [†] 
 Que seja tudo pelo amor de Deus. 
 Queira abençoar, Snr. Arcebispo, o filho de e hu- 

25 milde servo em Jesus, [rubrica] 
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2.6 CARTA PARA O REVERENDÍSSIMO PADRE D. FRANCISCO LEITE 

 

2.6.1 Fac-símile da carta para o Reverendíssimo Padre D. Francisco Leite 

 

 
                       Fonte: Caderno Farmácia São José, (f. 59rº). 
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2.6.1.1 Transcrição da carta para o Reverendíssimo Padre D. Francisco Leite   

 

 
  

 Reverendissimo Padre D. Francisco Leite: 

                                       

                                          Louvado seja N. S. Jesus Cristo. 
  

 Em mãos a carta de V. Reverendissimo, cheia de tanta 

 simplicidade e bondade cristã, que muito me sensibilisou  
5 deixando-me confuso com [↑as] reverencias amáveis mais para quem,  

 como eu, é um neo-convertido, ainda carregado demais dos pe- 

 cados mais horriveis. Creio, Reverendissimo, que estou, realmente,  
 confuso, sem saber expressar gratidão por referencias que, ab- 

10 solutamente, não mereço. Aproveito a oportunidade para pedir a  

 V. Reverendissima oração em prol da minha, conversão, para  

 que ela se firme cada vez mais, de modo que eu me torne um  
 dia digno das referencias que ora me são feitas. 

 Nosso excelente amigo José Almeida, pede-me para re- 

15 tribuir e agradece as recomendações. 
 Prospectos – Muito grato pelos prospectos, cujo conteudo será pro 

 mim lido e comentado em escritos e momentos oportunos.  

 Sobre a publicação da “carta aberta”, permita V. Reverendissima que  

 eu {dê minha opinião sobre} opine, afim de lembrar que, para a fina- 
20 lidade em vista – esclarecer catolicos pouco instruído, a fim de evi- 

 tar que venham a ser vitma dos erros protestantes, são, talvez, de  

 mais utilidade, a distribuição dos prospectos que estou reme- 
 tendo junto a esta. Aliaz, imprimi {e publiquei} e distribui 500  

 exemplares de “A carta aberta”. No momento só me restou  

25 um, que conservei para o meu arquivo, motivo por que deixo 
 de remetel-o. {Se, entretanto, apesar desta minha opinião o Snr.}  
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2.7 PANFLETO DE TERCEIRO 

 

2.7.1 Fac-símile do panfleto Cheguei 

 

 

 
                   Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.916.CR6.03.011) 
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2.7.1.1 Transcrição do panfleto Cheguei 

 

 

 “CHEGUEI” 

  

 Depois de um curto período de ausência, retornei a Mundo Novo para passar 

 um fim de semana e resolver as coisa por aqui. 

 Encontrei novidades no município: O Forum já construído, o Centro de Saúde,  

5 o Banco do Nordeste, a Cesta do Povo e Usina de Beneficiamento de Café e Farinha, todas 

 estas obras, para serem inauguradas dentro de breves dias, alem de um Centro de Ativida- 

 des em vis de Conclusão em Ibiaporã, a obra do Seculo naquela Vila, um Prédio da coo- 

 perativa e ainda para ser iniciada no começo de junho, um outro Centro de Atividades nos 

10 mesmos modelos, no Povoado de Umbuzeiro. 

 A farsa da água, assim chamada por EULALIO, encotra-se em estado adiantado 

 a construção de uma barragem na garganta da Serra do Cobé, bem assim o Campo de  

 Futebol, o grande sonho da juventude mundonovense, iniciou-se a construção nos terrenos  

 do Ministério da Agricultura, vez que o Sr. Orlando Moscoso não deixa faze-lo em suas 

15 terras. Quanto a televisão tão badalada, os jornais da semana que passou, trazem notícias 

 da sua construção para breves dias, chegando assim ao final da administração de um pre- 

 feito que marcou uma geração nesta terra. E tem mais... Um esquema político muito bem  

 montado, com um candidato a prefeito que dignifica e honra a terra, a altura de substituir  

 o maior prefeito de todos os tempos de Mundo Novo, e ainda, uma equipe de candidatos 

20 a vereadores invejavel na região, na sua maioria composta de jovens.  

 Encontrei tambem o Dr. Eulalio com um saco de farinha pelas portas fazendo Cam- 

 panha política para o PMDB  e PC. do Brasil, sendo que consta do seu cardápio, o tema:  

 Ideologia, Religião, Humanidade e não sei porque, homens bons e homens ruins etc. etc. 

 O Dr. Desta vez acordou... Não foi para enxergar realizações tendo em vista o seu  

25 alcance visual não possibilitar enxergar coisas que não lhe enteressam: que é progresso ma- 

 is sim, política de farinha do mesmo saco... 

 Por falar em Eulalio, do pouco que sei através de meu pai e de pessoas mais anti- 

 gas, êle sempre foi isso mesmo que está ai. Não evoluiu. Vejam... de Política, foi Comunis- 

 ta de costado, foi integralista-néu-nazista-faxista participou do PSD, antigo, da arena e ago- 

30 ra, está voltando ao partido de origem, o P. C. do B. atraves de Waldir Pires, com quem  

 confabulou. 

 Em termos de religião, o Dr. foi ateu-maerialista, converteu-se a religão católica,  

 entrou no espiritismo e há bem pouco andou paquerando as maratas da Fazenda Havana. 

 Humanista é que Eulalio nunca foi, posso garantir que êle nunca fêz um benefício a qual- 

35 quer sêr humano. Do seu bolso nunca saiu um níquel para ninguem. Diz o Enesio, que Eulalio 

 prefere bufar no fogo, a comprar um abano. Agora o que é de admirar é que êle está  

 muito compadecido por um pobre assalariado que constre edificios, que se tornou fazen- 

 deiro, nunca foi humano, porem é perseguido no raciocínio do autor de “farinha do mesmo  

 saco”. 

40 Concluindo, chamo a atenção do Dr. Raimundo para os elogios: Assim foi com Os- 

 Valdo Vitória, foi assim tambem com Ederval e Peixoto porem quando ele se reta, vira tu- 

 do pelo avesso. Veja-se como exemplo o histórico folhetim “PODRIDÃO!!” de 22/04/67, que  

 muita gente ainda tem êle guardado.  

  

                                                               Viajarei amanhã cedo, retornarei breve 

  

45 RUBIA 
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3 FAC-SÍMILE DO PANFLETO NATAL 

 

 

 
                       Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.857.CR6.01.002). 
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3.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO NATAL 

 

 
 

 NATAL 

  

 Eis que o Verbo de Deus se fez carne! 

 Eis que nasce em Belém o Menino! 

 Aleluia! Que Deus se fez Homem 

5 Para que o homem se faça divino! 

  

 Descem anjos cantando aos pastores, 

 Pelos campos, em tôrno à cidade: 

 − Glória a Deus nas alturas! Na terra,  

 Paz aos homens de boa vontade! 

  

10 Rasga o vento cortinas de nuvens! 

 E uma estrela, no azul, de repente. 

 Se faz seta de luz sobre o berço 

 Aos olhares dos Reis do Oriente! 

  

 Sôbre o berço tão chão, manjedoura,  

15 Se debruçam Maria e José... 

 E os Reis Magos se curvam! Adoram! 

 Que grandeza e beleza de Fé! 

  

 Passam tempos... Os homens esquecem... 

 Voltam trevas... Despreza-se a Luz... 

20 E de angùstias inunda-se a terra 

 Pela ausência de Paz e de Jesus! 

  

 Vamos todos voltar a Belém, 

 Onde é certo – tão certo! – se acha 

 Esta paz que buscamos no mundo 

25 E que o mundo não pode nos dar! 

  

 M. Novo, 949 

  

 EULALIO MOTTA 
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4 FAC-SÍMILE DO PANFLETO CEGOS... 

 

 

 
                       Fonte: Acervos de Eulálio Motta (EG3.889.CR6.02.003). 
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4.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO CEGOS 

 

                                                           

                                                             CEGOS... 

  

 A mitologia apresenta cupido de olhos vendados. Para significar que o Amor é cego. 

 Deveria apresentar Belzebú de olhos também vendados. Porque o ódio tambem é cego. O 

 Amor é cego para os defeitos da criatura amada. O Ódio é cego para as virtudes do odiado. 

5 Ocorre-me tais pensamentos ao considerar o ódio dos piritibanos ao nosso Mundo  

 Novo. Ódio absolutamente gratuito, sem motivo nenhum, sem nada que o justifique. Ódio 

 cego, totalmente cego! 

 Vejamos: − o povoado das Cinco Varzeas, com a chegada da ponta de trilhos da “Les- 

 te”, tornou-se comércio de Piritiba. Comércio que se desenvolveu rapidamente, assumindo  

10 proporções de cidade: superior a algumas sedes de municípios. Daí a aspiração natural e  

 justa de se tornar sede de município, emancipando-se do município matriz. Acontece que  

 a área de seu {destino} /distrito\ não somente a área, mas as demais condições: − eleitorais, demo- 

 gráficas, fiscais, etc. não lhe possibilitariam alcançar aquêle objetivo. Que fazer? Anexaram 

 ao seu território, sem plebiscito e sem autorização de Câmara de Vereadores, os distritos do  

15 Largo e do França. E Mundo Novo, embora informalmente, accedeu. Poderia ter protestado 

 contra aquela anexação sem consentimento expresso das respectivas populações em plebis- 

 cito. Não o fez. Por generosidade, por consideração a Piritiba que tinha cabeça de município  

 mas não tinha corpo de município. Pois bem: não levaram em conta esta consideração que  

 lhes dispensou Mundo Novo e tramaram com políticos interessados nos seus votos, uma li- 

20 nha divisória invadindo os distritos de Tapiramutá, Alto Bonito e Sede de Mundo Novo.  

 Alegavam êles, piritibanos. Mas a verdade é que os políticos citados por êles não esta- 

 vema autorizados pela Câmara de Vereadores ou pelo povo, para tal transação. E, por coin- 

 cidência notável, já destacada por mim em folhetim anterior, nenhum dos 3 {capítulos}[↓políticos] cita- 

 dos por êles é mundonovense! 

25 Pois bem: − caído o município criado naquelas condições de invasão de territórios do  

 Município matriz, voltaram a repetir a mesma imprudência: invasão dos distritos de Alto 

 Bonito e Sede de Mundo Novo. E recúo,com ares de quem está fazendo um favor, do distri- 

 to de Tapiramutá. Proclamaram, aliás, cegos de ódio, que recuavam ali para possibilitar a  

 emancipação de Tapiramutá e, assim, fazer mal a Mundo Novo. 

30 A preocupação de fazer mal a Mundo Novo é maior do que a de fazer bem a Piritiba. Se  

 a preocupação de fazer bem a Piritiba ocupasse primeiro plano, teriam o cuidado de criar  

 aquêle município de modo legal, livre dos riscos de nulidade. Mas o propósito de fazer mal a  

 Mundo Novo é tão forte que ficam cegos aos riscos de nulidade do seu próprio município. 

 Mundo Novo não tinha, como não tem, nenhuma obrigação de completar territórios pi- 

35 ritibanos com territórios de outros distritos cujas populações não sejam ouvidas em plebisci- 

 to. Mesmo assim abriu mão de dois distritos. Envez de agradecerem, manifestam, de toda 

 forma, rancor ao doador que lhes tem sido de uma generosidade maternal! 

 Quem tem grande área de terra, não tem nenhuma obrigação de dar ou vender terra 

 ao visinho possuidor de pequena área. Esceção apenas: nas desapropriações legais. Le- 

40 gais! Apropriar-se de territórios que lhes não foram dados pela Câmara de Vereadores nem  

 pelos proprietários em plebiscito, não é legal. 

 E quando Mundo Novo protesta contra apropriações ilegal de áreas de seu território, o  

 ódio dos apropriadores espuma e se derrama em ameaças, inclusive de assassínios. É o caso 

 do sujeito que invade a propriedade alheia, gritando para o proprietário: − “Não se meta 

45 a defender seus bens, seus direitos, se não quer cair no tiro!” “A bolsa ou a vida!” A bolsa,  

 no caso em tela, significa: uma área de 150 quilometros dos territórios de Alto Bonito e  
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 Sede de Mundo Novo.  

 Dizem que Quinzinho anda ameaçando dar tiros, fazer defuntos, se seu município tor- 

 nar a cair. 

50 Acreditará você, Quinzinho, que o Prefeito, os Vereadores e o Povo de Mundo Novo 

 deixarão de cumprir o dever de defender o nosso município por mêdo de seus tiros ou dos  

 tiros de seus comparsas? 

 A legítima defesa, Quninzinho, não é apenas um direito, é também um dever. Dever de  

 dignidade humana. E este dever, com a graça de Deus, não deixaremos de cumprir! 

55 Você acha que seja um direito de Piritiba apoderar-se de territórios dos distritos de Alto 

 Bonito e Sede de Mundo Novo contra a determinação da Câmara de Vereadores das {†} 

 locações antigas. Nós achamos que Mundo Novo tem o dever de defender sua Aut[ridade] [nomia]  

 Municipal, a integridade de seu território. 

 O Supremo dirá com quem está a razão. 

60 Sua ameaça de violência equivale a uma declaração “a priori” de desacato à Justiça. 

 Acontece que “o crime não compensa”. Homem que se apresenta como lider de uma 

 coletividade, arrotando a “virtude” de Caim!   Louvado seja Deus! 

  

 Mundo Novo, [†], 1º . 1960.                                           Eulálio Motta 
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4.2 CARTAS 

 

4.2.1 Fac-símile da carta ao STF 

 

 
                        Fonte: Caderno Monitor, f. 46r. 
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4.2.1.1 Transcrição da carta ao STF 

 

 

 Exmo. Snr. Dr. Procurador Geral da República  

                                                                           91           

  

 Eulálio de Miranda Motta, brasileiro, farmaceutico, solteiro, ma 

 ior, residente e domiciliado nesta cidade, sabendo da  

5 existência, nessa Egrégia Procuradoria, de uma representação {,} 

 do Prefeito deste Municipio contra a lei bahiana de nu- 

 mero 1.014; representação que continua sem solução em  

 consequência de sabotagem da Assembléia Legislativa  

10 da Bahia sobre a mesma de informação solicitada; sabo- 

 tagem que revela, mais uma vez, o descaso, a desconsidera- 

 ção, o desrespeito da citada Assembléia pelo mais alto 

 Poder Judiciário da Repuplica; vem, mui respeitosa- 

 mente, requerer a V. Excia. que se digne mandar fazer  

15 a ajuntada da presente e do folhetim anexo – “Car- 

 ta ao Snr. Governador” –, à referida representação, para  

 que produza os efeitos desejados.  

 Termos em que  

 Pede e espera deferimento.  

20 Mundo Novo, 10 de Novembro de 1960. 

 [Rubrica] 
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4.2.2 Fac-símile da carta ao Governador 

 

 

 
                     Fonte: Caderno Monitor, f. 12r. 
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4.2.2.1 Transcrição da carta ao Governador 

 

  

 

 Monte de orgulho... 

  

 “O Sr. é uma dessas pessoas que amam a  

 polêmica e a controvérsia como meios de a- 

 firmação de personalidade. Este é um hábito repro- 

5 vável e, embora muito em voga, merece a condena- 

 ção de todos os homens de bem e de quantos 

 podem valorizar a harmonia, como clima indispensa- 

 vel ao progresso do Estado.” São estas, pa- 

 lavras do Sr. Governador Juracy Magalhães em  

10 carta a mim dirigida em 7-7-960. 

 Não tenho, sobre polêmica, esse conceito de que  

 seja coisa que se preste a ser explorada  

 como meio de afirmação de personalidade. 

 Um Leonel Franca, um Ruy, um Carneiro 

15 Ribeiro, um Carlos de Laet, etc., etc., não seriam 

 capazes de cometer uma coisa “reprovável” que  

 “merece a condenação de todos os homens de 

 bem." 

 O reprovável não é a polêmica: o estilo do pole- 

20 mista é que, não raro, é reprovável. Com um   

 estilo tipo Leonel Franca, Ruy, et., a polê-  

 mica nada tem de reprovável, uma vez que  

 ilumina os assuntos sem queimar as pessoas.  

 Já o mesmo não se pode afirmar do estilo 
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4.2.3 Fac-símile da carta a Joaquim Sampaio 

 

 

    
 
                        Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EB1.16.CV1.16.001) 
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4.2.3.1 Transcrição da carta a Joaquim Sampaio 

 

 

 Fazenda Morro [Alto], 15, 11, 958. 

             amigo Snr. Joaquim Sampaio Neto: 

 Saudações. 

 Se você, amigo, tiver sintonisado seu radio 

5 ontem, 14 de Novembro, às 19 horas, para a  

 Tupí do Rio, certamente ouviu a noticia 

 da queda de mais um município recem-c[ri] 

 ado, no Ceará, por falta de plebiscito 

10 e de anuencia da camara de vereadores 

 do município matriz. 

 Esta noticia, meu caro, é mais uma ad- 

 vertencia de que devemos evitar um re- 

 curso ao supremo, com relação ao seu m[u] 

15 nicipio; porque se o fizermos, com  

 toda certeza, com a mais absoluta certeza,  

 pela segunda vez o município de Piritiba  

 deixará de existir. 

 Achei por bem lhe escrever sobre o  

20 assunto, para encarecer a conveniência 

 de você se interessar junto aos deputa 

 dos  de suas relações, pelo abreviamento,  

 da retificação de muitos, já requerida  

 á Assembléia Estadual, pelo Prefeito 

25 e Presidente da Camara de Vereadores  

 de Mundo Novo. 

 Ha pessoas interessadas em que se  
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4.2.4 Fac-símile da carta ao Deputado Oliveira Brito 

 

 

 
                       Fonte: Caderno Monitor, f. 36r. 
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4.2.4.1 Transcrição da carta ao Deputado Oliveira Brito 

 

 
 Exmo. Srn. Deputado O. Brito: 

  
 Acabo de escrever para Mundo Novo, su- 

 gerindo ao amigo Osvaldo Vitória que  

 telegrafe a V. Excia. solicitando seu valioso 
5 interesse no sentido de conseguir do Presi- 

 dente da Assembleia Estadual, a remessa ur-  

 gente de informação pedida pelo Procurador 
 Geral da República referente à lei 1.014 

 que estabeleceu o município de Piritiba,  

10 criado pela lei 503, sem plebicito e sem  

 anuencia da Camara de Vereadores e anulado 
 por decisão unânime do Supremo Tribunal  

 Federal. A lei 1.014 o restabeleceu. E é de  

 todo interesse de Mundo Novo, e, particular- 
15 mente, nosso, de Osvaldo Vitória e meu, que a  

 representação de Mundo Novo, no Supremo, contra 

 a lei 1.014 seja solucionada. E, segundo tu- 

 do indica, ha interesse do Deputado Juracy  
 Junior em defender {a emancipação} de Piritiba 

20 contra direitos {de} incontestáveis de nosso  

 município, em troca de votos (2.000) que  
 lhe prestam os piritibanos.  
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4.2.5 Fac-símile da carta ao Presidente 

 

 

 
                          Fonte: Caderno Monitor (f.58vº). 
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4.2.5.1 Transcrição da carta ao Presidente 

 

 

 

 
 Exmo.Sr.Dr. Jucelino Kubitschek, 

10 Dignissimo Presidente de República. 
  

 Excelência: 

 Permita-me V. Excia. que eu tenha a honra  
 {de passar á} de me dirigi diretamente ao  

 chefe supremo da Nação para entregar-lhe  

15 cópia do folheto anexo [ “A trama”], na esperança  

 de que V. Excia. tomará providência [↑imediata] junto 
 ao novo Procurador Geral da República, no  

 sentido de encaminhar ao julgamento do Su- 

 premo Tribunal [↑Federal] a representação referida.  
  

20 Deus guarde V. Excia.  

 Com sincera e profunda admiração 
 e [↑ máximo] respeito, [rubrica]  

                                         5-12-60 
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5 FAC-SÍMILE DO PANFLETO DOIS EXTREMOS: UM ÓTIMO E OUTRO PÉSSIMO 

 

 

 
                          Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.860.CR6.01.005). 
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5.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO DOIS EXTREMOS: UM ÓTIMO E OUTRO PÉSSIMO 

 

 

DOIS EXTREMOS 

UM ÓTIMO E OUTRO PÉSSIMO 

 

[Coluna 1] 

 

  

Depois de um longo período de indecisão, 

 de sombras, de demarches, de lusco-fusco das 

5 dúvidas, chegamos, finalmente, à claridade de  

 posições definidas na batalha para a sucessão 

 estadual: − Lomanto Junior e Waldir Pires. 

 Lomanto – o mais extraordinário admi- 

 nistrador que o interior da Bahia já conheceu. 

10 O Prefeito com P maiúsculo, de Jequié. O ser- 

 tanejo que tem paixão pelo sertão, o interiorano 

 que tem mania de fazer bem ao interior: o ho- 

 mem do município que ama apaixonadamente 

 a todos os municípios, o candidato dos sertã- 

15 nejos, o candidato dos trabalhadores, o cândi- 

 dato de Manuel Novaes, esse grande deputado 

 que tem motivos de gratidão em todos os mu- 

 nicipios da Bahia: porque não há município nesta 

 terra que não tenha algum sinal de sua pré- 

20 sença, algum beneficio de sua dedicação inexce- 

 dível. Waldir Pires – o homem que vendeu 150 

 quilômetros de território de Alto- 

 Bonito e Séde de Mundo-Novo, por votos piri- 

 tibanos. Candidato de Balbino e que seria, no  

25 governo, se a Bahia tivesse a infelicidade de  

 ve-lo eleito, um continuador do governo de Bal- 

 bino, o pior governo que já existiu para o in- 

 terior bahiano. Waldir Pires – típico represen- 

 tante da bahcarelice talentosa, brilhante e inútil,  

30 Balbino 2a. edição aumentada e piorada.  

 É de se esperar que o pessedista Osvaldo 

 Vitória e o pessedita Dilton Jacobina saibam 

 colocar o sentimento de honra mundonovense, 

 de brios de nossa gente, acima de quaisquer 

35 conveniência de ordem partidária, não dando  

 apôio dedicado, não fazendo esforços em favor 

 do inescrupuloso demagôgo que invadiu nossos 

 distritos vendendo deslavadamente pedaços de  

 nosso chão por votos piritibanos. 

40 Osvaldo Vitória é quem bem sabe o que  

 foi o governo Balbino, governo que passou o  

 calote nos municipios do interior, em favor de 

 obras de fachada na Capital. As verbas e dívi- 
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 das estaduais a Mundo-Novo foram totalmente 

45 caloteadas pelo governo Balbino. Totalmente. 

 Osvaldo Vitória que o diga, êle é quem bem 

 sabe: porque sofreu, como prefeito, aperturas,  

 dificuldades, angústias e toda sorte de danos 

 decorrentes dos calotes do governo Balbino. 

  

 [Coluna 2] 

 

 Não creio, pois que Osvaldo Vitória se empe- 

 nhe a fundo por votação no candidato de Balbi- 

 no, na 2a. edição de Balbino, 2a. edição aumen- 

 tada e piorada. 

 Nas eleições passadas, os comícios de Dr. 

 Vieira de Melo tinham início, nas sédes dos 

 municipios do interior, com uma pergunta diri- 

 gida às populações interioranas, assim: "QUE 

 FOI QUE O GOVERNO BALBINO REALIZOU  

 NÊSTE MUNICIPIO?" E a resposta invariáve[l] 

 e unânime, era: "NADA!". 

 Agora o Dr. Vieira de Melo está a favôr 

 de um candidato de Balbino, igual ou pior do   

 que Balbino! Louvado seja Deus!". 

 Mundonovenses! Estamos em face de dois 

 candidatos que são dois extremos: um ótimo e um  

 péssimo. Não sejamos burros votando no péssi- 

 mo, repudiado por esmagadoras maiorias de nos- 

 sos irmãos sertanejos, candidato já antecipada 

 e amplamente derrotado. Não votemos no pés- 

 simo derrotado. Votemos no ótimo e vitorioso 

 Lomanto Junior. Candidato que na Bahia, conta  

 com o apôio do trio UDN – PTB – PR, é can- 

 didato vitorioso, é candidato invencivel, ainda 

 mais quando o candidado é ótimo como Lo- 

 manto. E alem do trio citado existe o apôio de 

 outros partidos e mais: o enorme e irrestive  

 entusiasmo das populações sertanejas pelo can- 

 didato sertanejo, seu candidato, nosso candidato. 

 Voltar em Waldir, pois, é votar no pior, é  

 votar no derrotado, é pegar em asa de caixão 

 de defunto e de defunto “runhe”.  

 Para bajular os vermelhos, Waldir fez de- 

 clarações contra a Igreja, esquecido, como se  

 não fosse inteligente, de que o povo da Bahia  

 é devoto de Deus do Bonfim e não do diabo  

 de Moscou, 

 Mundonovenses! Mostremos que temos ver- 

 gonha na cara não votando no vendedor de pe- 

 daços de nosso torrão, negando nosso apoio ao  

 péssimo, ao derrotado candidato dos entreguis- 
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 tas que pretendem entregar a nossa Pátria ao  

 dominio ateu e sanguinário do imperialismo russo. 

 Mundo Novo, 25-7-1962. 

 Eulálio Motta. 
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6 FAC-SÍMILE DO PANFLETO A RESPOSTA DO TIO [PÁGINA 1] 
 

 

 
                        Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.858.CR6.01.003). 
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6.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO A RESPOSTA DO TIO [PÁGINA 1] 

  

 

                                                  [Página 1] 

  

                                          A RESPOSTA DO TIO 

  

 Meu caro sobrinho Nilson: 

  

 Naquêle comentário que você escreveu e Jorge assinou, como no  

 outro que traz a sua própria assinatura, você faz umas tantas afirmações 

5 que não podem ficar sem a necessária refutação. Porque são conclusões 

 precipitadas, afirmações impróprias, despropositadas, descabidas. Veja- 

 mo-las em etapas numeradas: 

  

 1:  

  

 Você diz que ataquei “a honorabilidade” do presidente da Rural. 

10 Nada mais falso e mais absurdo. Uma coisa são atos errados, destem- 

 perados, do presidente na sua função. Outra é a dignidade pessoal, {e} “a 

 honarabilidade” do dito. Não confunda alhos com bugalhos. Nesta 

 conf{i}/u\são, aliás, vai talvez um pouco daquela velha tática de transformar 

 agressor em agredido, para colheita de vantagens de ordem psicológica.  

15 Você diz: “Se alguem desrespeitou o Vice-presidente, está claro 

 que não fui eu, mas sim toda uma Diretoria que se sentiu desconsiderada 

 por não ter sido ouvida antes da impetuosa decisão (dêle vice-pre- 

 sidente). Pergunto-me: como se explica que essa diretoria, composta  

 de homens incontestavelmente honesto e esclarecidos, se coloque contra 

20 o vice-presidente, apadrinhando os destempêros de “seu Jorge? É outra  

 história... História que o “pasquineiro da roça” precisa botar no papel... 

 “Deixe as águas rolar...”  

  

 2: 

  

 Sabendo que o presidente ou o vice em exercício tem autoridade  

25 para mudar locais de aparêlhos telefônicos, independentemente de ouvir 

 a Diretoria ou de receber papeis de abaixo-assinados, considerei “buro- 

 cracia bêsta” tal exigência. Você concluiu, apressadamente, esta- 

 parfudiamente, que o chamei de “burocrata bêsta”. Mais uma vez você  

 confundiu  alhos com bugalhos.  

  

30 3: 

  

 No folhetim “Um desastre”, citei expressões de um popular 

 indignado com o “fato em foco”. Você toma as expressões citadas 
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7 FAC-SÍMILE DO PANFLETO A RESPOSTA DO TIO [PÁGINA 2] 

 

 

 
                      Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.858.CR6.01.003). 
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7.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO A RESPOSTA DO TIO [PÁGINA 2] 

  

                                                    [Página 2] 

 

 como se fossem do próprio “escritor” (com aspas). Mais uma baralhada 

 sua, mais uma confusão de alhos com bugalhos. 

  

 4: 

  

 Ao xingar o Dr. Dilton de “forasteiro” por ter nacido ali na  

5 Jocobina, você não refletiu que estava sendo indelicado para o amigo 

 seu que nasceu... na Àsia! Meu caro: ─ para mim, Dilton e Jorge são 

 muito mais mundonovenses do que criaturas que aqui tendo nascido, 

 vivam física, social e psicologicamente fóra de Mundo Novo. Dilton e  

 Jorge são p{o}/a\is de família mundonovenses, não são “forasteiros” como  

10 você rancorosamente se expressou! Chamar a um ou outro de “foras- 

 teiro” é perder de vista o senso do ridículo... 

  

 5:  

  

 Quando se falava em candidaturas para prefeito, opinei que, envez   

 de dois candidatos ─ Dilton x Vadinho ─, seria muito mais interessante 

15 para Mundo Novo que surgisse um terceiro como candidto único, de 

 união de toda a família mundonvense. Lembrei, então, o nome de  

 Diógenes Lima como capaz de receber o apoio de todos” (Não me  

 recordo que tenha surgido os outros nomes, tambem dignos, a que  

 você [↑se] referiu.) 

20 Não tenho sido possível a solução candidato único, eu teria de  

 escolher: ─ manter o meu propósito anterior de votar em branco ou  

 dar preferência a um dos dois candidatos. A falta de escrúpulo de um  

 candidato em usar safadas demagogias com “slogans” surrados e desmo- 

 ralizados como “o tostão contra o milhão”, “candidato dos pobres” e  

25 outras panaceias rançosas deste país, leva-me a dar preferência ao  

 outro candidato. E não só: verifiquei que o Dilton não tem vaidosas 

 e egoísticas pretensões de carreirismo pessoal visando tornar-se impor- 

 tante,, poderoso, rico, às custas de função pública, às custas de nossos 

 votos. E mais: conheci que esse Dilton que você vê como um demônio  

30 de ação subterrânea perturbadora de harmonias sociais e familiares,   

 “inimigo de nossa família” etc. e tal; esse homem impiedosamente  

 alvejado pelas setas de seu ódio cego e profundo, por sua cólera incan- 

 descente e implacável, é simplesmente, um simples. Modesto, despre- 

 tencioso, honesto. digno de meu voto. Um dia, se esse seu ódio lamen- 

35 tável passar, você poderá verificar quanto foi injusto para com um  

 homem de bem. Injusto, apesar da citação pitagórica... Não se faz 

 justiça por admiração a máximas de Pitágoras. Faz-se justiça por graça  

 e amor de Nosso Senhor Jesús Cristo. 

  

 6:  

  

40 Você diz que não tomará conhecimento de outras “obras literárias” 
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 do “escritor” com aspas. Se mudar de opinião e voltar à tona com ou 

 sem o pseudônimo de “Jorge Karaoglan” fique certo de que o “pasqui- 

 neiro da roça” não cometerá a indelicadeza [↑de] deixar sem resposta. Se  

 soltar dez folhetos, terá, com toda certeza, dez respostas. 
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8 FAC-SÍMILE DO PANFLETO A RESPOSTA DO TIO [PÁGINA 3] 

 

 

 
                        Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.858.CR6.01.003). 
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8.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO A RESPOSTA DO TIO [PÁGINA 3] 

 

 7: 

  

 Você diz, ingenuamente: “Dr. Dilton não conhecerá os loiros da  

 VITÓRIA porque esta é do OSVALDO.” 

 Bobagem... 

  

5 8: 

  

 Meu caro: já me alonguei demais. Gostaria de continuar. mas  

 urge pingar o ponto final. Quero-lhe dizer, finalizando, o seguinte: - 

 depois de ler e reler o que você escreveu contra mim, passado o senti- 

 mento de espanto do primeiro instante, espanto de quem recebesse o  

10 golpe do punhal de Brutus, procurei, dentro de mim, um mínimo de  

 rancor contra você e não encontrei. Encontrei a velha e profunda  

 estima; a admiração; a gratidão. Gratidão pelas numerosas gentilezas 

 que tenho recebido de você. Gentileza que, neste momento, em meu 

 mundo interior, foram relembradas e revividas. Tenho dito muitas 

15 vezes, lá em casa, que você e o Tinho são duas pedras de ouro de nossa 

 família. Juro-lhe sobrinho, que este conceito permanece de pe. 

 Intacto. Absolutamente intacto. 

 Creia na sinceridade da profunda e inabalável estima do tio.  

                                                                            Eulálio Motta 

20            Mundo Novo, 28/7/62. 
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9 FAC-SÍMILE DO PANFLETO CHINFRINEIRA: PALAVRAS VASIAS QUE NÃO CONVENCEM 

 

 

 
                    Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.859.CR6.01.004) 
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9.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO CHINFRINEIRA: PALAVRAS VASIAS QUE NÃO CONVENCEM 

 

 

CHINFRINEIRA 

PALAVRAS VASIAS QUE NÃO CONVENCEM   

 

 

 [Coluna 1] 

  

 

 É incrível, totalmente incrível, absolutamente 

 incrível, que um moço com fama de talento, de 

5 cultura, etc. e tal, produza um discurso tão  

 ôco, tão nulo, tão chinfrin, tão esbudegadissimo,  

 como o que o Snr. Waldir Pires produziu no dia 

 3 de agosto de 1962, em Mundo Novo! Não 

 me lembro quando ouvi, ou mesmo se já ouvi, 

10 produzido por homem com fama de talento, um  

 discursozinho tão chôchinho, tão vazio, tão 

 bôlha de sabão, quanto aquêle discursozinho 

 que o Dr. Waldir produziu ontem nesta minha  

 cidade infeliz! 

15 Ha dias, em folhetim ainda não impresso,  

 afirmei que o Snr. Waldir Pires é um tipico 

 representante da bacharelice talentosa, brilhante 

 e inutil.”Pois bem: seu discursozinho de ontem 

 não tinha nada de bacharelice talentosa e bri- 

20 lhante”; foi apenas inútil, apenas reles, insôço, 

 chato. Ouvir aquilo e gostar é revelar gôsto de  

 perú. Dizem que perú deixa de comer milho  

 para comer... outra coisa... 

 Depois de dizer uma porção de frases 

25 ôcas e desconexas, de falar sem dizer nada, 

 nem de bem nem de mal, afirmou que a ban- 

 deira de candidato do interior lhe pertence, 

 não a dá a ninguem, porque... Nasceu na  

 Amargosa, estudou n´um coleginho de Nazaré 

30 e somente depois aos 16 anos de idade é que  

 conheceu o mar (Sic!) Parodiando o poeta,  

 perguntei-me ─ “Porventura, meu Deus, estará 

 louco?” 

 Lomanto é tido por nós como candidato  

35 do interior, pelos seguintes motivos: - realizador 

 da mais extraordinária administração que o  

 INTERIOR já conheceu, por seus esforços fecun- 

 dos no sentido de conseguir, como conseguiu, 

 trocar café brasileiro que apodrecia nos arma- 

40 zens de Santos por tratores alemães que bene- 

 ficiaram e continuam beneficiando numerosos 

 municípios do INTERIOR; por sua indicação  



70 

 

 impressionante, coroada de pleno êxito, junto 

 aos eminentes Senadores da República em favor  

45 da aprovação imediata da emenda constitucional 

  

 

                                                      [Coluna 2] 

 

 que transferiu para os municípios a renda do  

 imposto territorial, etc. etc. homem de vida  

5 pública nascia, crescida, amadurecida na vida  

 do INTERIOR, no convivio COM OS INERI- 

 ORANOS, por tudo isto é que a bandeira de  

 candidato do interior só é autentica, verdadeira, 

 legitima, nas mãos do extraordinário e admi- 

10 Ravel Lomanto! Esta bandeira nas mãos do Dr. 

 Waldir, toma a côr indisfarçavel de joia falsa. 

 Para ser dono desta bandeira. Dr. Waldir, não  

 basta ter nascido no interior, estudado n´um 

 coleginho do interior e só ter conhecido o mar 

15 depois dos 16 anos de idade! É preciso algo  

 mais: é preciso dar provas de amor e dedica- 

 ção ao interior com realizações, com fatos e  

 não com discurseiras frívolas, com demagogias  

 bolorentas.  

20 Dr. Waldir se refere, muito penalizado- 

 zinho, ao abandono do interior. Esqueceu o não 

 sabe (porque nunca se lembrou do interior a  

 não ser as vésperas de eleição para pedir vo- 

 tos), que o governo que mais abandonou o  

25 interior, foi precisamente, o governo do Snr. 

 Balbino, o seu patrono, o seu modêlo. Durante o  

 governo Balbino, Mundo Novo não viu a cara  

 de nenhum tostão do Estado. Todas as verbas 

 devidas a Mundo Novo foram caloteadas. To- 

30 talmente. Osvaldo Vitória, que era nosso pré- 

 feito no período do governo Balbino, que diga 

 se estou mentindo. esse mesmo Osvaldo que  

 hoje pede votos para o candidato de Balbino! 

 Esse Waldir que invadiu os distritos de  

35 Alto Bonito e sede de Mundo Novo para vem- 

 der 150 quilometros de nosso chão por votos 

 piritibanos, agora tem mundonovenses para pe- 

 direm votos para êle. Que vergonha, Santo 

 Deus! ou melhor: que falta de vergonha, Santo 

40 Deus! 

  

 Mundo Novo, 4 de Agosto de 1962. 

 Eulálio Motta 
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10 FAC-SÍMILE DO PANFLETO VITÓRIA DO BRASIL! 

 

 
Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.861.CR6.01.006). 
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10.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO VITÓRIA DO BRASIL! 

 

 

 VITÓRIA DO BRASIL! 

  

 Vitor Kravchenko tinha onze anos de idade quando aconteceu a vitória do comunis- 

 mo na Rússia. Filho de operário combativo contra as trincheiras do Czarismo, inteligente e idealista, tornou- 

 se elemento de destaque da juventude comunista. Formou-se em Engenharia; fêz-se chefe de organizações 

5 industriais (do Estado, é claro); combatente da segunda Grande Guerra, como capitão do Exército Verme- 

 lho; membro, finalmente, do Politburo, de onde foi destacado por Stalin par compor a Comissão comer- 

 cila da Rússia enviada aos Estados Unidos. E foi, então, que êsse grande da União Soviética resolveu  

 fugir do “paraíso vermelho,” publicando o seu famoso livro, expressivamente intitulado “Escolhi a Liber- 

 dade”. Neste livro o autor descreve a tragédia de e200 milhões de homens super-armados que impossibilitam 

10 qualquer tentativa de reação. 

 Referindo-se aos comunistas das nações democráticas, Kravchenko os chama de cre- 

 tinos. E é, realmente, o que se observa: um processo de cretinização das criaturas, principalmente de Jô- 

 vens inexperientes, vazios de conhecimentos e, às vezes, cheios de boa fé e de sêde de justiça social. É 

 uma lástima a constatação: ─ mocinhos, não raro de bigodinhos de comunas, a falar de reformas, de  

15 socialismos, de nacionalismos, com ares de oitavos Sábios da Grécia e salvadores do Brasil e do mundo... 

 Pobres “inocentes úteis” cretinizados nos colégios, nos bancos, nas repartições públicas, nas fábricas, nos  

 sindicatos, em toda parte onde conseguiu penetração e diabólica organização cretinizadora do sanguinário 

 imperialismo russo. Hoje é comum, até em insignificantes cidadezinhas do interior, encontrar-se tal tipo de  

 criaturas cretinizadas de slogans e palavras dos moleques de Moscou: ─ reacionários, latifundiários,  

20 gorilas... e xingamentos dirigidos aos Estados Unidos, sem nenhuma palavra de condenação ao fascismo 

 vermelho do imperialismo russo. 

 Alinhavo estas rápidas referências a Kravchenko e aos nossos pobres “inocentes 

 úteis” cretinizados, no dia 2 de abril de 1964, ainda sob a emoção causada pela formidável vitória da 

 Nação contra a anti-Nação; do povo do Brasil contra a claque de pelêgos, comunistas e cretinos ─ clã- 

25 que que o pelêgo João Gulart confundia com o Povo; escrevo estas rápidas referências para fazer al- 

 gumas perguntas aos horóis desta Vitória do Brasil. Pergunto: as cátedras, os bancos, as repartições 

 públicas, as fábricas, os sindicatos, vão ficar sem expurgos? A peste vermelha rotulada de “nacionalis- 

 mo”, continuará a ser tolerada nas escolas, nos bancos, na Petrobrás, nas repartições públicas? Êsses 

 ambientes não serão desinfetados? O liberalismo caduco continuará permitindo liberdade aos assassinos 

30 da liberdade? Continuarão sem direitos políticos cassados vermelhos e pelêgos tipo Abelardo Jurema e  

 Waldir Pires? 

 E os donos de milhões que se preocupam exclusivamente em aumento de seus mi- 

 lhões, sem nenhuma consideração, sem nenhum respeito ao interêsse coletivo, ao bem comum? Êsses 

 plutocratas que gastavam milhões em publicidades nos órgãos comunistas por velhacaria, ganância e co- 

35 vardia; êsses também ficarão impunes? 

 Não vamos esperar milagres imediatos; os problemas são complexos, numerosos e  

 difíceis, muito difíceis. 

 Mas, da atitude firme dos novos dirigentes, contra comunistas e plutocratas ganan- 

 ciosos, vai depender a consolidação da Vitória definitiva do Nacionalismo verde e amarelo contra o  

40 “nacionalismo” da foice e do martelo. 

 Que Deus ilumine, abençôe e ajude os novos dirigentes brasileiros, pelo bem do  

 Brasil! 

  

 Mundo Nôvo, 2/4/964 

45 EULÁLIO MOTTA 
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10.2 MANUSCRITO: 13º ANIVERSÁRIO 

 

10.2.1 Fac-símile do manuscrito 13º Aniversário (f. 10 rº) 

 

 

 
                  Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II (f. 10rº). 
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10.2.1.1 Transcrição do manuscrito 13º Aniversário (f. 10 rº) 

 

 
            13º Aniversário  

  
 31 de março de 1977. Decimo terceiro 

 aniversario da Revolução. Dificuldades 

 mundias, crises universais pesam sobre 
5 o Brasil. E as raposas liberais se apro- 

 veitam dos tormentos do mundo para jo- 

 gar o povo contra o Governo, a nação contra  
 a Revolução. Não querem compreender que  

10 não há mais lugar, nem no Brasil nem  

 em parte nenhuma do mundo pra a libe- 

 ral democracia. A liberal democracia põe  
 em perigo a Democracia. Para evita que  

 a Democracia se torne vitima de golpes 

15 totalitários, de direita ou de esquerda,  
 é indispensável [↑evitar] que a democracia liberal  

 [↑{não}] volte à tona restabelecendo o domínio  

 do desrespeito, da anarquia, do quebra- 

 -quebra, das greves por qualquer motivo 
20 ou sem motivo nenhum, com as pastas 

 se abrindo à infiltração comunista que 

 sabe se aproveitar com maestria das vai- 
 dades de demagogias das raposas li- 

 berais. Neste décimo terceiro aniversario 
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10.2.2 Fac-símile do manuscrito 13º Aniversário (f. 10 vº) 

 

 

 
Caderno Diário de um João Ninguém II (f. 10vº). 
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10.2.2.1 Transcrição do manuscrito 13º Aniversário (f. 10 vº) 

 

 

 
                        13º aniversario  

 da Revolução, estamos assistindo o choque 

 das pretenções das raposas liberais com  
 a realidade revolucionária. Ainda não  

5 Entenderam que a Revolução está viva 

 e continuará viva pelo bem do Brasil.  

 O Ai 5 é uma expressão de autorida- 
 de que visa unicamente a manutenção  

 da ordem para que a Nação trabalhe  

10 e prospere em paz. Para que o Brasil 
 que readquiriu, com a Revolução, o respeito 

 interno e externo, continui a ser  

 uma Pátria Respeitada. O Ai 5 tem  

 mantido à distancia o poder da  
15 desordem e o reino da desordem é  

 que é o reino das raposas liberais  

 de todas as idades. Faz poucos dias 
 ouvi um deputado da Arena dizer  

 que a Revolução “já era...” Espero 

20 que esse deputado como todas as  
 raposas liberais acabe tendo motivo 

 de se convencer de que a Revolução é 

 e continuará sendo, permanentemente,  

 invencivelmente, pelo bem do Brasil! 
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10.2.3 Fac-símile do manuscrito 13º Aniversário (f. 11 rº) 

 

 

 
             Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II (f. 11rº). 
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10.2.3.1 Transcrição do manuscrito 13º Aniversário (f. 11 rº) 

 

 
 Alguem me pede para es- 
 crever um resumo do motivos da 

 Revolução – porque ela aconteceu e 

 quais os seus princípios, seu obje- 
5 tivos e seus métodos de ação. Não é  

 tarefa muito fácil. Porque a Revo- 

 lução nunca se [↑preocupou] em lançar uma base ideo- 
 lógica. Pregando uma ideologia – base 

 da revolução teria que incluir um  

10 capítulo histórico. Neste capítulo 

 teria que fazer referencia aos fatos 
 que a precederam, que se tornaram  

 motivos dos combinações que redunda- 

 ram no movimento de povo forças  
15 armadas vitorioso em 31 de março  

 de 1964. Pra ser breve e claro, quero  

 afirmar a liberal-democracia foi a causa 

 de tudo. Graças à liberal democracia em ação,  
 os totalitarismos de todas as cores e tem- 

20 dencias de direita e de esquerda, tiveram a  

 liberdade a agir à vontade. E daí 
 resultou no ambiente de greves, quebra- 

 -quebra, indisciplinas escandalosas 
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10.2.4 Fac-símile do manuscrito 13º Aniversário (f. 11 vº) 
 

 

 
                Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II (f. 11vº). 
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10.2.4.1 Transcrição do manuscrito 13º Aniversário (f. 11 vº) 

 

 
 nas escolas e nos quartéis, com  

 Perigosíssimas infiltrações de agita- 
 dores comunistas, pondo em perigo  

 as instituições religiosas, família, for- 

5 cãs armadas, etc... Estas infiltrações pe- 
 rigosas, nas forças armadas e nas 

 escolas, com opinião extensivas, de auto- 

 ridades, inclusive do Presidente João  
10 Goulart, levaram o pânico às  

 famílias que saíram às ruas {de terços} 

 de S. Paulo em impressionante mar- 

 chas de terços nas mãos, rezando por  
 Deus e pela Nação, em massa huma- 

15 na de centenas de milhares de pessoas 

 que desposaram o patriotismos das   
 forças que foram ao seu encontro,  

 ocasionando o Movimento Revo- 

 lucionario vitorioso em 31 de março  

20 de 1964. Este, em rápidos traços , o  
 motivo que redundou na Revolução. 

 Os saudosistas se aproveitam das di- 

 ficuldades politicas - {†} às do mun- 
 do contemporâneo que pesam duramente  
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10.2.5 Fac-símile do manuscrito 13º Aniversário (f. 12 rº) 

 

 
               Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II (f. 12vº). 
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10.2.5.1 Transcrição do manuscrito 13º Aniversário (f. 12 rº) 

 

 
  

 sobre o Brasil para tentarem um vol- 
 ta ao poder da liberal-democracia que  

 repetia a mesma anarquia, com as mês- 

 mas infiltrações comunistas, voltando tu- 
5 do à estaca zero, criando novas condi- 

 coes de nova Revolução ou de golpes to- 

 talitários de direita ou de esquerda.  
 É isto que a Revolução pretende evitar,  

 tentando a infiltração de uma Democracia 

10 que não seja liberal. Democracia organica,  

 democracia social, democracia cristã, Demo- 
 cracia, em suma, que não seja a libe- 

 ral. Porque esta seria a volta a um pas- 

 sado indesejável 
  

15                    SEGREDO... 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Pilastras de tijolos e cimento e cal,  
 revestida de azuleijo... 

 Testemunha muda do primeiro beijo 

20 de minha ultima loucura... 
 .    .   .   .    .    .   .   .   .   .   .   . 

 Loucura... 

 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
 Agora está certo... 

25                                     (ver pagina seguinte: 
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10.3 MANUSCRITO: 14º ANIVERSÁRIO  

 

10.3.1 Fac-símile do manuscrito 14º Aniversário (f. 63 vº) 

 

 

 
                  Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II (f. 63vº). 
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10.3.1.1 Transcrição do manuscrito 14º Aniversário (f. 63 vº) 

 

 

 

                14º aniversário  

 Neste 14º aniversário da re- 

 volução penso nos anos ante- 

 riores a 1964. Comentando pa- 

5 tifarias da politicagem li- 

 beral, em cronica que foi pu- 

 blicada em folheto. {em} 1962,  

 sob o titulo de “Assalto ao  

 poder”, eu dizia: - “Só há um  

10 jeito: - esperar! “Esperar a  

 Revolução!” Em 1964, vi 

 com enorme alegria, a che- 

 gada de “a Esperada!” 

 Neste, período de 14 anos tive  

15 muitos momentos de alegria  
 e alguns momentos de decep- 

 ção. Mas pensando no que e- 

 ra o Brasil antes e [↑no] que 14 anos, 

 depois {depois}, o que é agora,  

20 pode todo revolucionário  

 autentico se sentir plenamente 

 satisfeito. O que era: uma nação 

 com quebra-quebra, estudantes fa- 
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10.3.2 Fac-símile do manuscrito 14º Aniversário (f. 64 rº) 

 

 

 
                 Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II (f. 64rº). 
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10.3.2.1 Transcrição do manuscrito 14º Aniversário (f. 64 rº) 

 

 

 zendo greves, prendendo profes- 

 sores, desmoralizando autorida- 

 des. X Repartições superlotadas de  

 funcionários que não faziam na- 

5 da, que só iam às repartições as- 

 nar pontos e receber salários.  

 [↑afilhado de um liberal!] Trabalhadores rurais, velhinhos, fim 

 de [↑vida] pedindo esmola ou morrendo  

 à míngua, sem nenhuma assistência  

10 de qualquer natureza. Inflação 
 galopante, descontrolada. Descredi- 

 to da nação  [↑no] no interior e no exte- 

 rior. Descrédito total. Ameaças 

 cada vez mais {agressiva} /atrevida\ do co- 

15 munismo interncional que quase  

 transforma nossa Grande Patria  

 em [↑uma] Cuba qualquer, isto é, em  

 uma colonia do imperialismo 

 russo... Tantas desgraças eliminadas 

20 pela Revolução. Hoje o Brasil é na- 

 ção respeitada, {com credito} reconheci- 

 do como potencia emergente, grande  

 pólo futuro próximo, futuro que já  
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10.3.3 Fac-símile do manuscrito 14º Aniversário (f. 64 vº) 

 

 

 
                 Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II (f. 64vº). 
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10.3.3.1 Transcrição do manuscrito 14º Aniversário (f. 64 vº) 

 
  

 

começa ser presente! 
 É com tristeza, [↑pena] que vejo o Li- 

 beralismo caduco, superado, ca- 

 fona [↑descarado] gritando por liberdade, 

5 liberdade que aí está viva e  
 garantida, [↑graças] {pela} Revolução,  

 Quando {vêm} as raposas do  

 liberalismo caduco, [↑suicida, sem vergonha] acusam a  
 Revolução de arbitraria, de dida- 

10 tura, estão tendo liberdade para  

 fazerem tais acusações. E, assim, 

 estão se desmentindo, exibindo  
 liberdade que eles alegam não  

 existir. 

15 Sim: está faltando liberdade! [↑Liberdade] de  
 pregar comunismo, de fazer desor- 

 dem com greves ilícitas, com  

 quebra-quebra. Liberdade de  
 desmoralizar as autoridades, de  

20 fazerem bagunça. E este tipo  

 de liberdade as raposas con- 

 tinuarão sem conseguir. Porque  
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10.3.4 Fac-símile do manuscrito 14º Aniversário (f. 65 rº) 

 

 

 
                 Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II (f. 65rº). 
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10.3.4.1 Transcrição do manuscrito 14º Aniversário (f. 65 rº) 

 

 

 as grandes reservas de patriotismo e  

 amor ao Brasil, continuam vivas 

 e vigilantes nas gloriosas forças 

 armadas do Brasil, que não dei 

5 xarão a Revolução passar.  

 {Vamos} /Pelo bem do\ Brasil! 

  

 Mundo Novo, 31-3-978 

                          [rubrica de Eulálio Motta] 

  

 x  Perigosa infiltração subversiva nas  

10 forças armadas quebrando a disciplina, des- 
 moralizando o Principio da Auto- 

 ridade, com enorme perigo para a 

 segurança nacional.  
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10.4 MANUSCRITO: DEMOCRACIA ORGÂNICA 

 

10.4.1 Fac-símile do manuscrito Democracia orgânica (f. 20 vº) 

 

 
Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II (f. 20vº). 
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10.4.1.1 Transcrição do manuscrito Democracia orgânica (f. 20 vº) 

 

 
 {†}   Democracia orgânica 

                        14-5-77 
 Ontem à noite, na TV, [↑ouvimos] a pala- 

 vra honesta e firme do Presidente 

5 se referindo à união de Governo e  
 povo contra as intrigas  dos dema- 

 gogos. Comentando com um amigo,  

 ele me disse! O Presidente está certo.  
 “Mas infelizmente não está apóia- 

10 do em um lastro de ideal defini- 

 do.” E, realmente está faltando, como  

 o proprio Presidente já afirmou, 
 um lastro ideológico, para a revolu- 

 ção. Não basta a declaração de um  

15 humanismo vago. Urge uma filosofia, 
 um conceito de Deus, do homem, do  

 universo, da liberdade, da autori- 

 dade, do estado, da economia, da  

 democracia. Conceitos novos, carregados 
20 de atualidade. E não essa velharia  

 de liberdade e democracia das 

 raposas do liberalismo. Urge que  
 de dentro da intelectualidade [↑revolucionária] sur- 

 já alguem com a coragem de des- 
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10.4.2 Fac-símile do manuscrito Democracia orgânica (f. 21 rº) 

 

 

 
                Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II (f. 21rº). 
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10.4.2.1 Transcrição do manuscrito Democracia orgânica (f. 21 rº) 

 

 

 
 fraldar a bandeira da demo- 

 cracia sem liberalismo, sem par- 

 tidarismo. A Nação é um corpo  
 vivo, que tem órgãos como todo cor- 

5 po vivo. As organizações profissio- 

 nais, artisticas, religiosas, recreati- 

 vas, etc., etc. [são os órgãos de seu corpo vivo que é a nação.] devem ter função políti- 
 ca para escolha dos governos muni- 

 cipais e provinciais, e, ou não, o pre- 

10 sidente da República. Na democracia  
 orgância cada órgão deve ter seu  

 corpo de eleitores para escolha, de  

 seus representantes [que são, {†} representantes dos {†}] {e de} representantes 

 do povo. Sabendo que os interesses de todos, 
15 de cada um de sua classe estão nas 

 mãos de tais representantes, tem cada 

 um o interesse de escolher os melhores. As- 
 sim um eleitorado selecionado será  

 possível. E só um eleitorado selecio- 

20 nado pode tornar possível uma 
 democracia autêntica, muito diferente 

 dessa farsa que é a democracia  

 liberal, anacrônica, superada, [↑cafona] anarquista. 
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10.4.3 Fac-símile do manuscrito Democracia orgânica (f. 21 vº) 

 

 

 
               Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II (f. 21vº). 
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10.4.3.1 Transcrição do manuscrito Democracia orgânica (f. 21 vº) 

 

 
 É lamentável que estudantes atu- 

 ais estejam ainda tão desatuali- 
 zados, berrando por liberdade 

 de conceitos defuntos. Ainda  

5 ontem eu dizia a um amigo pre- 
 ocupado com agitações estudantis: 

 “Estes estudantes que estão {†} 

 [↑balburdia] {†} não são portadores de ideias, 
 {e} /de\ ideais. E agitações sem ideal  

10 se resolvem com a força, são meros  

 casos de polícia.” 
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11 FAC-SÍMILE DO PANFLETO VIVA A ESPERANÇA! 

 

 
           Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.862.CR6.01.007). 
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11.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO VIVA A ESPERANÇA! 

 
 VIVA A ESPERANÇA!  

  

 ─ Este comentário foi escrito em 17-10-66, para ser publicado antes 

 da eleição. Aconteceu que o portador que o levou para a oficina de  

 impressão esqueceu de entregar. EDERVAL NERI era apenas um candi- 

5 dato com “muita probabilidade de ser eleito Prefeito de Mundo Novo”. 

  

 Muita podriqueira na vida pública de nossa terra não pode ser denunciada por isto: 

 são safadezas reais que todos sabem, comentam, mas que ninguem pode provar. Um  

 prefeito qualquer, (e são muitas cabeças para esta carapuça), furta sem deixar rastro, de  
 modo muito simples: aplica, por exemplo, $80.000 em um trabalinho qualquer e arranja,  

10 com seus cupinchas, assinaturas para comprovantes de despesas num total de $800 000! 

 Processinho muito velho, muito manjado e entretanto, apesar de 31 de março de 1964,  

 em pleno funcionamento! 

 Verbas federais, estaduais e rendas municipais, dezenas e até centenas de milhões,  

 são devoradas sem se ver em que! As rodagens com buraqueiras incríveis e mata-burros 

15 para equilibristas do volante, apesar dos milhões de verbas despejados nas prefeituras. 

 E as contas dos prefeitos certinhas que fazem prazer! As denuncias contra bandalheras 

 incontestáveis são engavetadas porque alegam, as contas da Prefeitura estão certinhas co- 

 mo boca de bode! e olhem que ha denuncias que nada teem a ver com as tais contas! 

 Denuncia-se que Paulo matou Pedro; e respondem que nada pode ser feito contra Paulo  

20 uma vez que Joaquim está vivo! Por que isto acontece? Porque dentro da “ARENA” 
 ha maiorais protegendo corruptos provenientes da parte podre do famigerado PSD. 

 Aos homens responsáveis pelos departamentos de estradas de rodagem devem ser 

 feitos apêlos no sentido de que venha a fiscalização para a aplicação das verbas especí- 

 ficas! Urge uma medida saneadora! Não é possivel deixar que os papa-verbas con- 

25 tinuem papando verbas impunemente! Prefeitos existem que recebem mais de cinco mi- 

 lões trimestrais para as rodagens! E só se vendo a buraqueira, e só se vendo os ma- 

 ta-burros para equilibristas do volante em seus municípios! Ladroeira grossa! De fa-  

 zer indignação! De fazer raiva! Uma desgraça! A ausencia de fiscalização é um ma- 

 na para os papa verbas! Por que esta ausência de fiscalização? Por que esta lamen- 

30 tável e danosa omissão? Se me disserem, como me afirma um lider local, que a autono- 

 mia municipal impede a fiscalização estadual, responderei que tal conceito de autonomia  
 municipal está errado! O poder estadual DEVE PODER fiscalizar a aplicação de VER- 

 BAS ESTADUAIS; o poder federal DEVE PODER fiscalizar a aplicação de VERBAS FE- 

 DERAIS. Se para corrigir tal êrro de conceito fôr preoiso uma medida jurídica especial,   

35 que venha tal media! O que não é admissivel é que se coninui permitindo ladro- 

 eira em nome do respeito à autonomia municipal! Pra o diabo que carregue tal respeito! 

 Um amigo pessimista comentando a “industria” das verbas para rodagens, me disse: 

 “Não adianta denunciar. Vem um cara, se vier, e, chegando no interior, vai beber lindos 

 vinhos gauchos, geladinhos, com os papa-verbas denunciados; e depois afirma que nada  

40 pode fazer contra o fulano porque as contas estão certinhas, pouco se lhe dando que as  

 estradas não estejam. E fica o dito por não dito; e os denunciantes ainda ficam taxa- 

 dos, pelos safadões, de caluniadores. Tem jeito não!” 

 Tenha ou não tenha jeito, precisamos gritar, escrever, publicar, escandalizar! Se  
 outra utilidade não houver, servirá, pelo menos, como um desabafo, o que não deixa de  

45 ser uma utilidade: ─ utilidade psicológica. E dela me sirvo com uma pontinha de es- 

 perança de que um jeito vem ai! Quando vejo o destino deste país nas mãos magistrais 

 de Castelo Branco; um Costa e Silva eleito para seu sucessor; um Luiz Viana Filho, Go- 

 vernador da Bahia; um João Peixoto de Almeida na presidência da nossa Associação Ru- 

 ral; e um EDERVAL NERI com muita probabilidade de ser eleito Prefeito de Mundo  

50 Novo, não tenho razões para alimentar pessimismos!  Viva a Esperança! 

 MUNDO NOVO, 17 DE OUTUBRO DE 1966. 

                                                             EULALIO MOTTA. 

 P.S. ─ Leio nos jornais, que os prefeitos vão receber, já, quarenta milhões de cruzeiros! 

 ─ 20 em dezembro e 20 em janeiro! Imagino que a “indústria” dos comprovantes de despesas 
55 a esta hora já deve estar em plena abolição! Cavar comprovantes para tanta “despesa” em tão 

 urto periodo, não é sopa não! 
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11.2 PANFLETO DE DEOCLECIANO MEIRELLES 

 

 
              Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.913.CR6.03.008). 
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11.2.1 Transcrição do panfleto de Deocleciano Meirelles 

 

 
 EM MUNDO NOVO 

 VENCEU A “ARENA” VERDADEIRA 
  

 Convenceu-se, afinal, o povo desta terra de que tinha mesmo na direção do 

 Município um verdadeiro demagogo, que se elegeu à base de corrupção, numa cam- 
5 panha realmente subversiva, com promessas irrealizáveis, entre as quais a de divi- 

 são de terras com os camponêses. 

 Para tanto, contou com os milhões de José Porfírio de Souza – seu candidato 
 à deputado estadual, que lhe financiou ostensivamente a propaganda e o pleito- 

 sendo, ademais, favorecido pela situação anárquica então reinante no País. 

10 Refugiando-se, por velhacaria, na “ARENA”, de cuja comissão municipal 

 chefia um terço, obteve uma sub-legenda para enganar, mais uma vêz, a REVO- 
 LUÇÃO e o povo, nada, porém, conseguindo, senão uma fragorosa derrota – prova 

 eloqüente da incontida repulsa aos meios de que usou e abusou para tapar os cor- 

 religionários e perseguir os adversários políticos, de cuja maioria se fês inimigo pés- 
15 soal, divorciando-se, assim, da sociedade que ela realmente consititui. 

 Caiu de pôdre, como o diz a sabedoria popular, para o que também concor- 

 réu mais um dos seus atos de desonestidade, desta vêz poucos dias antes do pleito, 

 ocultando um caminhão de mercadorias da ALIANÇA para o PROGRESSO, que  
 lhe foi tomado por uma comissão de senhoras do SETOR REGIONAL, com sede  

20 em Rui Barbosa, em conseqüência de uma denúncia da Delegada Escolar – profes-  

 sôra Avani Leão. 
 Com extraordinário entusiasmo, comemoram os mundonôvenses, pulando e  

 dançando pelas ruas, num verdadeiro carnaval, a sua esplêndida vitória, antegozando,  

 assim, a fase de tranqüilidade e de progresso que terá início a 15 de Março do pró- 
25 ximo ano, com um jovem fazendeiro honrado, porque honesto e trabalhador, à frente 

 dos seus destinos. 

 Assim há de sempre acontecer a quem, enganando e mentindo, promete o  

 que não pode dar, semeando depois ódio e discórdia. 
 Dêste triunfo, por todos os títulos memorável, - justo é salientar – muito se  

30 deve ao grande Deputado Honorato Viana, que, de corpo e alma, se empenhou co- 

 nôsco na batalha, tornando-se, assim, credor da nossa gratidão e das nossas home- 
 nagens.  

  

 Mundo Nôvo está de parabéns. 
35 Mundo Nôvo, Dezembro de 1966 

 Deocleciano Meireles 

 
  



101 

 

12 FAC-SÍMILE DO PANFLETO DATA HISTÓRICA 

 

 

 
                               Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.863.CR6.01.008.). 
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12.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO DATA HISTÓRICA 

 

 

 DATA HISTÓRICA 

  

 15 de Novembro de 1966. Este dia ficará na História de meu 

 Município como data histórica, memorável, inesquecível. Outras datas de outras elei- 

 ções passaram, não ficaram na lembrança da terra, na memória da gente. Esta não  

5 passará. 

 Porque marcou a queda de um domínio de 16 anos do antigo pessedismo. 

 Sendo oito anos de domínio pessoal de um prefeito que se revelou inimigo gratuito da  

 classe dos fazendeiros nesta terra de fazendeiros. Gabava-se de vencedor dos “bur- 

 guêses” como se  burguês êle não fosse. 

10 Na Capital do Estado, a gabolice de “vencedor dos burgueses” era prato 

 favorito na mêsa de seus cavacos.  

 Inimigo de nossa Associação Rural; inimigo, do “Ginásio de Mundo Novo”, 

 tendo os filhos em ginásio, de fora, inclusive de Salvador; inimigo, conseqüentemente,  

 da sociedade mundonovense, motivado a estagnação da terra, esta ausência de pro- 

15 gresso, esta tristeza em que se vive, com o divórcio entre o poder local e a socie- 

 dade mundonovense; divórcio que causou a impossibilidade de entendimento do  

 Município com o Governo Estadual, o que redundou neste desastre: ─ ter sido o  

 Governo Lomanto Júnior um dos piores governos bahianos com relação a Mundo  

 Novo, sem culpa do Governador.  

20 15 de Novembro de 1966 marca o fim deste período de trevas 

 para nossa terra. Período de demagogia repugnante que se utilizava do descarado 

 “slogan” “do tostão contra o milhão”, numa tentativa subversiva de fazer luta de  

 classe em nossa terra, jogando pobre contra ricos, empregados contra empregadores,  

 com objetivos eleitoreiros. Mas os pobres que nada lucraram e viram o enriqueci- 

25 mento de demagogos que os exploravam mascarados de “amigos dos pobres”, se  

 utilizaram do voto para demonstrar que não podem ser enganados por tempo indefi- 

 nido. E deram um BASTA! á safadeza, tirando ao demagogo os 422 votos de 

 vantagem que lhe deram na eleição passada, e dando, ainda, 432 votos de frente ao 

 jovem fazendeiro, trabalhador e honesto, Ederval Neri. O que se julgava invencivel, 

30 foi, assim, arrasado: os 422 votos de sua vitória de ontem, com os 435 de sua der- 

 rota de hoje significam: uma derrota de 857 votos num pleito de pouco menos de 3.500 

 eleitores! Vantagem de 857 votos em favor da verdade contra a impostura! 

 Que os vencedores saibam viver com o povo, dando-lhe vida social, assis- 

 tência que nunca teve, que jamais recebeu da demagogia. E nunca mais a demagogia 

35 terá vez nesta terra. 

 Um amigo B disse a um amigo A:  

 ─ O poderio econômico de Mundo Novo se uniu, fortemente, esmagando o  

 meu compadre! 

 E o amigo A respondeu: 

40 ─ Não compramos nenhum voto! Não aceitamos sequer os chamados  

 “auxílios financeiros” de candidatos a deputados. Mas para irmos de vila em vila,  

 de povoado em povoado, de casa em casa de eleitores, em tempo tão curto, afim de  

 levar-lhes a palavra de fé na renovação, tínhamos que fazer despesas e fizemos. 

 Mas foi despesa feita com dinheiro honrado, dinheiro ganho honestamente, com tra- 

45 balho, com suor. Não foi, como no passado, dinheiro de Zé Barriquinha comprando  

 votos, dinheiro sujo de escroque, dinheiro de quem vendeu urubu por galinha.  
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 15 de novembro de 1966: ─ fim de uma era de trevas, de esta- 

 gnação, de mediocridade arrogante e rancorosa dominando, amesquinhando, espezi- 

 nhando, pisoteando. Que a nova era seja de claridade, de paz, de inteligência, de  

50 seriedade, de justiça para todos, de aproveitamento de todos os bons, de todos os  

 úteis, inclusive dos que ainda ficaram com a demagogia, enganados, iludidos, ludibri- 

 ados em sua boa fé. Que estes sejam bemvindos para o trabalho conjunto em bene- 

 fício de todos, sem distinção de vencidos e vencedores.  

 Que a mediocridade derrotada permaneça sepultada no pó da derrota per 

55 omnia sécula seculorum... Requiescat in pace... 

 Um voto de louvor e gratidão: ─ á inteligência, cultura, dignidade, simplici- 

 dade, serenidade, objetividade; á luz que brilhou nesta batalha, iluminando o caminho 

 da vitória: HONORATO VIANA.  

  

 Mundo Novo, 23, 11, 1966              EULÁLIO MOTTA 
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13 FAC-SÍMILE DO PANFLETO PIADAS 

 

 

 
                              Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.864.CR6.01.009). 

  



105 

 

13.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO PIADAS 

 
 PIADAS 

  

 1966: ─ Um piritibano amigo, experiente em questões de administrações municipais  
 e manejo com dinheiro público, passando comigo na rua da bica comentou: 

 “A renda deste municipio no ano passado, excedeu de oitenta e três milhões de 

5 cruzeiros. E a única realização que se vê é este calçamento desta rua”.  “Uma 

 tristeza!” 
 1967: ─ Um vereador amigo me diz: “A renda municipal no ano passado Che- 

 gou a cento e quatro milhões e oitocentos e tantos cruzeiros.” E continuamos sem  

 edifício de prefeitura, sem matadouro, sem mercado, sem estradas, sem nada! “Muni- 
10 cipio infeliz!” 

 Março, 1967: ─ alguem me mostra um folheto num português a grosso modo, por- 

 tugueês de carroceiro, escrito não sei por quem e assinado por nosso “amigo” prefeito, 

 Osvaldo Paulino Vitoria, “o invencível.” Li-o, apesar das velha e sábia advertência de  
 Vitor Hugo de que não se lê imbecilidade inpunemente. Trata-se de uma relação 

15 de obras imaginárias, rotuladas de “relatório apresentado à câmara de vereadores e ao  

 povo em geral”, o que é mentira, pois não foi apresentado à câmara e o povo não  
 o viu, uma vez que tal folheto não está sendo distribuido neste municipio, tendo havido 

 muita dificuldade para conseguirmos o exemplar que está servindo para este comentário.  

 Relação de obras imaginárias para uso externo. Para inglês ver... 
20 Parece que nosso “amigo” Osvaldo se meteu a fazer piadas com coisa séria! Pri- 

 meira piada: que não aplicou as dezenas de milhões em “obras de vulto,” por culpa da 

 oposição! Vejamos isto no português aleijado do folheto: 

 “Obras de grande vulto não podemos enumerar, infelizmente, no decorrer do ano 
 que se finda, graças ao grande êxito que logrou, em parte, os ferrenhos adversários.” 

25 (Os grifos são meus). 

 Tambem o não pagamento do 13º mês de salário aos funcionários deve ser por  
 culpa dos ”ferrenhos adversários” que logrou mais este exito... Os funcionários te- 

 rão dito lá com os seus botões: “Esta não!” 

 Outra piada: ─ A culpa do escandaloso fracasso de sua administração, não é dê-  
30 le, é de Lomanto Junior. Diz: 

 “Mais um ano passou e o Snr. Governador do Estado nada propicionou em benefi- 

 cio de Mundo Novo.” (O grifo é meu: confesso que não conheço verbo propicionar.) 

 A piada da assistência médica e dentaria: ─ sempre que se aproximava uma elei- 
 ção, êle fazia algumas visitas com médico e dentista aos distritos. Mas passada a  

35 eleição... “é Cuma lá se diz: tampa a mala, Luís!” Pergunto: depois da última elei- 

 ção, quantas visitas com médico e dentista foram feitas aos distritos? Respondo: ne- 
 nhuma! Chamar tais visitas de vésperas de eleições, “assistência médica e dentária,” 

 Só pode ser uma piada de mau gosto. Como é de mau gosto aquela piada do jipe 

 que não consta do folheto. Mundo Novo em peso sabe que nosso “amigo” Osvaldo 

40 tem um jipe de seu uso particular por êle comprado ao nosso amigo “Vicente do Arroz”  
 que o ganhara num bingo. Pois bem: entre os comprovantes de despesas dos mi- 

 lhões da Prefeitura, há recibos num total de oitocentos e tantos mil cruzeiros, de “tra- 

 balhos” prestados ao municipio por um jipe de propriedade do Snr... “Vicente do  
 arroz!” Para “justificar” o sumiço de tantas dezenas de milhões, deve haver muito re- 

45 cibo dessa marca! 

 E outra piada repugnante que tambem não consta do folheto para uso externo, é 
 a piada da “casa de misericórdia” que não é “Casa de Misericórdia.” Na opinião de  

 Eneas Pinto, a mim expressa várias vezes, essa farsa de “casa da misericórdia,” não pás- 

 as de uma organização de comércio clandestino e drogas, fazendo uma concorrência ilê- 

50 gal, desleal, imoral, ás farmácias locais. 
 As piadas das pontes e conservações de rodagens! Diz que fez ponte de cimento 

 e madeira na rodagem do Inday. E não diz o que é que fez da ponte prá cá e da  
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 ponte pra lá. Fez nada! Diabo de nada! Ninguem passa a carro na ponte por- 

 que a rodagem de Inday se acabou! 

55 E quanto á conservação da rodagem para Umbuzeiro, eu convidaria o DERBA para  
 passar, mesmo a jipe, pela ladeira do Engenho e baixa do Socego! Uma vergonha! 

 Quanta mentira para uso externo no tal folheto! Meu pobre milionário Mundo Novo! 

 Certamente nosso “amigo” Osvaldo nunca ouviu falar em Abraham Lincoln. Que  

 tome conhecimento agora de sua existência, por estas palavras de Lincoln, que lhe envio: 
60 “Poderás enganar alguns por muito tempo; poderás enganar a muitos por algum  

 tempo; mas não poderás enganar a muitos por muito tempo.” 

 E... basta. A sabedoria popular recomenda que não se deve gastar muita cera 
 com defunto “runhe”. 

 MUNDO NOVO, 10-3-967. 

65                                                    EULÁLIO MOTTA. 
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14 FAC-SÍMILE DO PANFLETO PODRIDÃO!!... 

 

 
                   Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.865.CR6.01.010). 
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14.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO PODRIDÃO!!... 

 
 PODRIDÃO!!... 

  

 Uma tática velha, conhecidissima, de todo o culpado, é arranjar um meio de se  
 apresentar ante a opinião pública, como vitima. É o que faz, mais uma vez, esse sabi- 

 dório Osvaldo Paulino Vitória, tentando, num folhetote, justificar o injustificável apo- 

 drecimento de dezenas de sacos de milho, de trigo, de alimentos, destinados pelo povo 

5 norte-americano ao Brasil. Nos próprios sacos está escrito, em inglês e português, o se- 
 guinte: “Do povo norte-americano para o Brasil”. 

 Nas mãos de Ederval Neri tal apodrecimento não teria acontecido. Razão de  

 ordem burocràtica não justificam aquele apodrecimento revelador de mentalidade estú- 
 pida e desumana. Seus lero-lero, Osvaldo, naquele folhetote mambembe pode tapiar a- 

10 penas os bobos; e revela a sua intenção de bancar a vitima, no pressuposto de que, 

 assim, ainda seja possivel continuar a enganar, iludir, ludibriar este povo sofrido e can- 

 sado de suas mistificações repugnantes. Acontece, Osvaldo, que este povo já sabe que  
 você arrecadou em 1966, quase cento e cinco milhões de cruzeiros e não construiu coi- 

 sa nenhuma. Em lugar de deixar obras que justificassem o sumiço de todos esses mi- 

15 lhões, o que você deixou foram montanhas de papel na Prefeitura com recibos assina- 
 dos por Vicente do Arroz, Dr. José Modesto e outros que tais. O que o povo ainda não 

 sabe, mais vai saber agora, é que, de novembro 1966 mês da eleição, a 7 de abril de  

 1967, dia da posse de Neri, você arrecadou mais de 55 milhões de cruzeiros e não dei- 
 xou u m centavo de saldo! Deu sumiço a toda essa dinheirama sem o povo ver em que! 

20 Outra que o povo não sabe, mais vai sabe agora, é que a dotação orçamentária  

 para despesas com viagem do Prefeito é, para 1967, de quinhentos mil cruzeiros e você, 

 em apenas 3 meses deste ano, apresentou recibos de tal despesas num total de um  
 milhão e sessenta e cinco mil cruzeiros! E ainda tem a petulância, o atrevimento de  

 arrotar dignidade quanto acusa adversários de “atacar a dignidade alheia” e quando 

25 se diz “injuriado e caluniado” por seus adversarios. Sempre a preocupação de bancar 
 vitima e arrotar honestidade! Aliás, esta preocupação de arrotar honestidade própria é  

 caracteristica psicológica de todos os desonestos.  

 Quando seus adaversários afirmam que você arrecadou 104 milhões e oitocentos 
 e tantos mil cruzeiros em 1966 e não realizou coisa nenhuma, não estão caluniando,  

30 estão afirmando fatos dos quais o próprio povo está sendo testemunho. Quando afir- 

 mam que em 3 meses apenas você devorou mais do dôbro de uma verba para o ano 

 todo de 1967, também não estão caluniando! Caluniando está você quando acusa seus  
 adversários de caluniadores. Quando seus adversários afirmam que Vicente do Arroz 

 nunca foi proprietário de carro de praça para que justifique sua assinatura em recibos 

35 de “despesas com trabalhos” de um carro para a prefeitura, não estão caluniando. Os  
 acusados de caluniadores desafiam você para provar que qualquer destas ou de outras 

 afirmações que fazem são calunias. Se você não atender a este desafio, fica automati- 

 camente provado, perante a opinião pública, que caluniador é você, quando acuas seus  

 adversários de caluniadores. 
40 No seu folheteto você diz que está “habituado a respeitar o povo de minha ter- 

 ra”. Arrecadar quase 105 milhões em um ano e não realizar coisa nenhuma não signi- 

 fica respeitar este povo. Deixar que os jardins, as praças públicas, a cidade toda se  
 transformassem em campo de criação de jumentos e porcos e galinhas, não significa  

 respeitar este povo; apresentar recibos de despesas com gratificações a José Modesto,  

45 entre os quais um de quinhentos contos, não significa respeitar este povo ao qual vo- 
 cê se refere com dengues melosos de demagogo chamando-o de “meu povo”. Mas não 

 adiantarão seus dengues. Este povo já lhe disse, em 15 de novembro, pela boca das ur- 

 nas, que está acordado para suas delicadezas de santo de pau ôco. Pode continuar bo- 

 tando melaço nas bajulações demagógicas a este povo que, graças a Deus, já acordou. 
50 Pode chama-lo não apenas de “meu povo”, pode chama-lo de “meu queri- 

 do”, “meu bem querer”, “meu xodó”, “meu torrãozinho de açucar", e nem assim com- 
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 seguirá que este povo volte a cair em seu abraço de tamanduá! 

 Osvaldo: eu gostaria de me dirigir a você em palavras brandas, palavras de  

 concórdia e paz; ou, pelo menos, adotar o silêncio num esforço para algum possivel  
55 perdão. Mas com o seu conhecido espírito de ódio, e rançar, de vingança, de inconfor- 

 mismo com a derrota, agredindo os homens mais representativas da sociedade mundo- 

 novense, com o xingamento de caluniadores, não é possivel a paz. Só nos resta, pois, 

 transformar a nossa pena em maquina fotográfica para fotografar e exibir em crônicas  
 como esta, as podridões marcantes de sua passagem pelo poder em nosso municipio,  

60 para grande vergonha desta terra. 

 Aquela podridão exposta na calçada da Prefeitura naquele sábado de 15 do cor- 
 rente, Osvaldo, adquiriu um sentido simbólico: símbolo de ruína e podridão de seu te- 

 nebroso dominio nesta terra. Já agora, graças a Deus, entregue às mãos jovens e hon- 

 radas de um HONESTO DE SORTE. 

65 Passou, graças a Deus, o período da podridão! 
           MUNDO NOVO, 22/4/967. 

 ISTO É QUE É FARINHA DO MESMO SACO 
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15 FAC-SÍMILE DO PANFLETO FATOS EM FOCO 

 

 
    Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.866.CR6.01.011). 
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15.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO FATOS EM FOCO 

 
 FATOS EM FOCO 

  

 ESCLARECIMENTO: As linhas que se seguem são apenas o final de um 

artigo pondo em foco alguns dos numerosos fatos relevadores de um mar 

de lama local. Artigo que faz parte de uma serie. Foi escrito ao fin- 

dar o primeiro mês de administração de Ederval Neri. Vem a público  
com tão grande atraso porque, mais uma vez, a correspondência enviada á 

oficina não chegou ao seu destino.       28-7-967. 

 

 

5 

 
 

  

 Num bate-papo ao lado do Banco do Brasil, o assunto foi este: ─ um dos grupos con- 
 tava que assistiu, com outras pessoas idôneas, na Prefeitura, o seguinte diálogo do Prefeito 

10 Ederval Neri com o contador: 

 Neri: ─ Aqui ha um recibo de despesas de hotel de uma viagem do prefeito à capital, 

 com o contador. É verdade? 
 ─ É. Fui com o prefeito e nos demoramos lá oito dias. 

 ─ E a como foi a diária do hotel? 

15 ─ A dez mil. 
 ─ Quer dizer que foram 16 diárias, despesas, consequentemente, de 160 contos. Não 

 é isto mesmo? 

 ─ É. 
 ─ Mas o recibo do hotel dá conta de  uma despesa de 360 contos! 

20 E exibiu o recibo. 

 Dispensa comentários.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 Mas, em se tratando de fatos em foco, quero encerrar este comentário pondo em foco  
 fatos que expressam, muito eloquentemente, duas realidades. Vejamos: 

 Realizações, no primeiro ANO da gestão passada: 

25 Nada! Nada! Absolutamente nada! Desafio provas em contrário! 
 Realizações no primeiro Mês da gestão atual, de Ederval Neri: 

 1º ─ a enorme, horrorosa, descomunal buraqueira da ladeira do Engenho, rodagem 

 Mundo Novo ─ Umbuseiro, desapareceu; 
 2º ─ a chaga vergonhosa e crônica que era a curva de atoleiros do “Vai-quem-quer”, 

30 na entrada norte da cidade, foi sepultada sob grosso lençol de cascalho; 

 3º - Na Bonita: inicio de reconstrução do cemitério e do barracão; limpeza geral das ruas que estavam 

imundas.  
 4º ─ No Indaí: extinção das capoeiras em que estavam transformadas as ruas; roça- 

 gem da estrada pedestre Covão─Jequitibá; construção de uma ponte provisória sobre o rio 

 de Indaí; 
35 5º ─ Na Barra: limpeza geral do povoado; limpeza do cemitério; inicio de reconstru- 

 ção da rodagem de entrada para o povoado; roçagem da estrada Barra ─ Caraunão; 

 6º ─ Na séde: limpeza do cemiterio; retificação do calçamento em vários pontos da  

 praça principal da cidade; restabelecido, ainda que parcialmente, a rêde de comunicações tele- 
 fônicas da séde com os distritos; a gestão passada deixou os aparelhos mudos, com postes 

40 caidos e fios roubados; o centro telefônico Oliveira Brito, foi deixado cm ares de templo 

 protestante: vazio de tudo, sem ter sequer uma vassoura para varrê lo! 
 E, finalmente, ainda na Séde: a vergonha  escandalosa que era a cidade transformada  

 pela gestão passada em campo de criação de jumentos, porcos e galinhas, deixou de existir! 

 Os jardins de nossas praças deixaram de ser campo daqueles bichos para voltarem a ser 
45 locais de flôres! Graças a Deus! 

 Exmo. Snr. Governador Luiz Viana Filho; Exmos. Snrs. Secretários do Estado; Exmos.  

 Snrs. Deputados Estaduais; Exmos. Snrs. Responsáveis pelo Departamento de estradas de  

 rodagem da Bahia; 
 Excelências: 

50 Para os devidos efeitos em favor de meu Municipio, tenho a grande honra e a imensa  
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 alegria de comunicar a V.[V.] Excelência[s] o seguinte: na Prefeitura de Mundo Novo, atualmen- 

 te, está um Homem com H maiúsculo! 

  
                                   EULÁLIO MOTTA ─ Mundo Novo, 20 – 5 – 967. 
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16 FAC-SÍMILE DO PANFLETO QUINTO ANIVERSÁRIO 

 

 
Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.867.CR6.01.012). 
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16.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO QUINTO ANIVERSÁRIO 

 
 QUINTO ANIVERSÁRIO 

  

 Este 31 de março de 1969, quinto aniversário da Revolução Brasileira, foi dia de festa nesta  
 cidade de Mundo Novo. Comércio fechado, com manhã de sol claro em céu azul e os tambores da  

 mocidade do Ginásio Mundo Novo enchendo de sons marciais e alegrias juvenis as ruas da cidade. 

5 Hasteamento da Bandeira do Ginásio, com todos os presentes cantando o Hino Nacional. A 

 parada, a seguir, da juventude Ginasiana local. E, logo após, a sessão cívica no vasto auditório 
 Oliveira Brito. 

 Um dos oradores da solenidade fez, entre outros, o seguinte comentário: 

 “Festeja-se, neste dia, em todo o território nacional, o 5º aniversário da Revolução. E eu per- 
10 gunto: ─ se não tivesse havido um outro 5º, o Ato Institucional n. 5, estaria havido tanta festa neste 

 5º aniversário? Não. As raposas de todos os quilates, corruptos e subversivos, estavam nas ru- 

 as, nas escolas, no parlamento, nas assembleias, na imprensa, alardeando arrogâncias e prestígio, sau- 

 dando sem temores nem escrúpulos, a volta daquêle tenebroso 13 de março que motivou o luminoso  
 31 que é um 13 pelo avêsso! E que agora festejamos, graças a outro 13 luminoso: o 13 de de- 

15 zembro de 968, que nos deu o providencial Ato Institucional n. 5, sem o qual não estariamos aqui 

 festejando o 5º aniversário da Revolução.  
 Pergunto, entretanto, com amargura e profunda tristeza: nós, mundonovenses, temos motivos lo- 

 cais para festejarmos a Revolução? Não. Depois de cinco anos de existência de governo da Re- 

 volução, as corrupções e os corruptos locais continuam incólumes! Incólumes apesar de denuncias  
20 e publicidade das podridões com provas abundantes, esmagadoras, insofismáveis! 

 Depois de cinco anos de poder revolucionário, vemos os edificios escolares nas vilas e povoa=- 

 dos do municipio caindo aos pedaços, em ruinas, com centenas de crianças crescendo na escuridão 

 do analfabetismo! Depois de cinco anos de regime revolucionário, continuamos sem água encana- 
 da, sem energia e sem a{l}/s\fa{s}/l\to, com a tão falada “estrada do feijão” virando piada! Piada que de  

25 vez em quando ocupa algum pequeno espaço de coluna de jornais provocando o riso amarelo do de- 

 sencanto na face dos desencantados. 
 Sim: não temos motivos locais para festejarmos a Revolução. Com os motivos negativos re- 

 feridos, nossa participação em tais festas teria um sabor repugnante de bajulação do poder ou dos  

 poderosos. Mas acontece que existem motivos muito mais altos que justificam, plenamente, a nossa 
30 participação nas festas de regosijo nacional, neste dia. Tomemos parte, portanto, nestas festas, em- 

 borá o eco de nossos aplausos se misture com o murmúrio de nossas decepções. Porque aqueles 

 motivos o exigem e o justificam: a certeza, por exemplo, de que: ─ se não tivesse havido a Revo- 

 lução de 31 de março de 64, reabilitada vigorosamente, pelo 13 de dezembro de 68, o monstro ver- 
 melho transformaria o Brasil numa Cuba de proporções continentais!  E o Brasil cubanizado arras- 

35 taria todo o continente sul-americano para as garras do monstro. E, então, cairia, como consequên- 

 cia decorrente, a África, a Europa, o mundo. Concluimos, assim, que a Revolução Brasileira {sal- 
 vou,} não salvou apenas o Brasil, salvou o mundo! 

 E concluiu, patético, o orador: ─ 

 “Moças e moços: Meninos e meninas aqui presentes como uma pequena representação da 

40 juventude nacional: quero afirmar a vocês, o seguinte: 
 ─ Se não tivesse havido a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964, os futuros filhos de  

 vocês não teriam a glória de nascerem livres. 

 Quero, pois, apesar daqueles motivos negativos referidos, saudar o porvir, saudando os futuros 
 filhos de vocês com este grito: ─ VIVA A REVOLUÇÃO! 

  

45 MUNDO NOVO, 31 de março de 1969. 
                                      EULÁLIO MOTTA. 
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17 FAC-SÍMILE DO PANFLETO O ESTOPIM  

 

 
                     Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.868.CR6.01.013). 
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17.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO O ESTOPIM 

 
 O ESTOPIM  

  

 “O jôgo da verdade” ─ pensei nêsta frase de Garrastazu Medici, ao ver e  
 ouvir representantes da Policia Federal em Mundo Novo. O “jôgo da verdade” é  

 coisa perigosa para os corruptos, os farsantes, os fundadores de organizações fantas- 

5 mas com o objetivo de papar verbas.  

 Esses representantes da Policia Federal, esclarecidos, inteligentes, imparciais, não  
 são criaturas capazes de se deixarem levar por aparencias. Ouvindo os donos de  

 uma organização ─ fantasma e os adversários desses donos a verdade certamente terá  

 brilhado em seus espiritos. E o brilho da verdade é coisa importuna perigosissi- 
10 ma, para essa gente da pseudo ─ Santa Casa que só existiu em papeis. Essa gen- 

 te terá dito à Policia Federal que o Hospital funcionava. Os adversários lhes terão  

 dito que não funcionava. 

 “Como funcionava?” Imagino que tenham perguntado os representantes da  
 Policia Federal. Não sei imaginar como terão respondido os donos da farsa. Mas  

15 a verdade é que o funcionamento, constava de uma passagem quinzenal do Dr. Jo- 

 sé Modesto pelo Hospital, quando passava receitas para adeptos politicos do papa- 
 verbas. Outro funcionamento, este constante e não quinzenal, era a vendagem de  

 drogas, o comercio clandestino. Outro funcionamento: ─ os festórios com fogue- 

 tes, leilões e roletas e a imagem de Nossa Senhora das Candeias, para cima e para  
20 baixo, com beatas cantando ladainhas. Era assim que funcionava o Hospital Mu- 

 lheres pobres morriam de parto nas roças visinhas; crianças e adultos indigentes mor- 

 riam a míngua porque não havia funcionamento de Hospital, não havia assistência  

 hospitalar em Mundo Novo.  
 E este estado de “criminoso abandono” do Hospital desertava crescente des- 

25 contentamento do povo que derrotou o farsante nas eleições de 15 de novembro de  

 1966, na esperança de que, derrotado o papa-verbas, o Hospital e outros benefícios 
 públicos podessem funcionar. Vendo que o “criminoso abandono” do Hospital 

 continuava, muitos apelavam para o Prefeito pedindo providências no sentido de con- 

 seguir o funcionamento do Hospital. O Prefeito apelava para Honorato Viana. Ho- 
30 norato apelava par alguem ou não apelava para ninguem. E os dias se passavam 

 sem que o atendimento aos apêlos do povo viesse. E eis que um dia correu a no- 

 ticia de que o Juiz de Direito, Dr. Teodolino Pereira Rodrigues afirmara, em presença 

 do Prefeito Ederval Neri, do Dr. Dilton Jacobina, do Promotor, Dr. Edmundo Miner- 
 vino e do Deputado Honorato Viana, que lamentava o fato de o Hospital de Mundo  

35 Novo estar “CRIMINOSAMENTE ABANDONADO”. 

 Esta noticia correndo de boca em boca no seio do povo sofrido, descontente,  
 desesperado, foi o estopim que fez o incêndio! O incêndio que destruiu a farsa e  

 salvou a saude pública desta terra. Se a tomada, pelo povo, do edifício do Hospi- 

 tal, foi um ato de violência, é incontestável que foi violência em legitma defesa. 

40 E violência em legitima defesa nunca foi crime. Lamentável que o Dr. Teodolino 
 não tenha querido compreender isto. Mas, graças a Deus, o extraordinário  Gover- 

 nador Luiz Viana filho compreendeu. Compreendeu e agiu, corajosamente, fazen- 

 do “o jôgo da verdade” em defesa da saude publica deste municipio e municípios vi- 
 sinhos. 

45 O povo de Mundo Novo, agradecido pele a Deus, de todo o coração, todas as  

 bençãos do Céu para o grande Governador da grande Bahia. 
 Deus lhe pague. Dr. Luiz Viana Filho! 

 MUNDO NOVO – 31 de Janeiro de 1970. 

                                         EULÁLIO MOTTA. 
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18 FAC-SÍMILE DO PANFLETO SEXTO ANIVERSÁRIO 

 

 
                       Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.869.CR6.01.014). 
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18.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO SEXTO ANIVERSÁRIO 

 

 
 SEXTO ANIVERSÁRIO 

  
 Meu patrício deste município, desta região, dêste pedaço de chão da Bahia. 

 Minha conversa nesta data, 31 de março de 1970, 6º aniversário da Revolução, 

 é para você. Quero lhe dizer o seguinte: se você quinze continuar vivendo aqui, 
5 é livre para continuar; se quizer arribar para São Paulo ou Paraná ou qualquer  

 outro canto do Brasil ou do mundo, é livre para arribar. Se é católico e quer 

 continuar católico, é livre para continuar; se quizer virar protestante ou espirita ou  
 budista ou ateu,, é livre para virar. Se é lavrador e quizer continuar lavrador, 

 é livre para continuar; se quizer deixar de ser lavrador para ser sapateiro ou fu- 

10 nileiro ou engraxate ou bacharel ou o que quizer, é livre para deixar. Se quizer 

 botar uma taboca aqui ou ali ou acolá dentro dos regulamentos legais, é livre pa- 
 ra botar. Se é solteiro e quer continuar a ser solteiro, é livre para continuar. 

 Se quizer pegar suas economias e esperdiça-las comprando besteiras, é livre para 

 fazer esta besteira.  
15 Pois bem meu patrício: você estava ameaçado de perder todas estas liberdades 

 fundamentais, sem as quais não há respeito à pessoa humana, à dignidade da pés- 

 soa humana. Estava ameaçado de perdê-las porque uma farsa chamada liberal  

 democracia que permitia liberdades perniciosas estava sendo instrumento de avan- 
 co do comunismo que tiraria de todos nós a felicidade de viveremos com todas 

20 estas liberdades fundamentais com todo o respeito á dignidade da pessoa humana, 

 restabelecido pela Revolução. Pela mão da democracia liberal, o comunismo se  
 infiltrava fazendo greves ilícitas, semeando ódio de classes, desrespeitando e agre- 

 dindo o principio de autoridade, com passeatas e violências depredando casas co- 

 merciais, incendiando automoveis, espalhando o pânico, perturbando toda a vida 
25 nacional, com a conivência de governantes indignos, dos Jangos “et caterva”. 

 Foi então que a familia brasileira saiu á rua de terços nas mãos e preces nos lá- 

 bios, apelando para Deus e para os homens de conciência, pedindo um ponto fi-  

 nal a tão grave ameaça à nossa liberdade, à nossa vida, à nossas mais caras 
 tradições de religião, de Pátria e família. E as forças armadas da Pátria não fo- 

30 ram surdas às preces da família brasileira.  

 E foi então que aconteceu aquêle providencial 31 de março de 1964, que Che- 
 gou como uma resposta de Deus àquelas preces. 

 Os responsáveis por aqueles crimes foram punidos com exílio e cassações de  

 mandatos e direitos políticos. A ausência daqueles criminosos na vida ativa do  
35 Brasil, deu nisto que estamos vendo: paz, trabalho, esperança em dias melhores, 

 quando forem sanados os males deixados por aquêles criminosos. 

 Queremos registrar, nestas linhas, a nossa gratidão às gloriosas forças armadas 

 do Brasil a manutenção de nossa liberdade, de nossa democracia, que não se 
 confundem com a liberdade e a democracia dos maus que querem liberdade para  

40 publicarem e defenderem o “direito” de publicação de pornografias.  Liberdade pa- 

 ra passeata de desordeiros. Liberdade para greves ilegais, para desrespeitos do  
 principio da autoridade, para implantação da anarquia em favor do comunismo.  

 Leio num jornal de 27 do corrente um artigo de conhecido sujeito setentão de 

 [†] erudição e cultura, artigo com ares de prece, no qual êle diz: “Há seis  

45 [†]mo em vão pela anistia”.  Não me contive e exclamei: que velho des- 
 [†]iná o artigo apelando pateticamente para Deus, como se Deus aten- 

 [†]de quem pede o mal! 

 [†]er àquêle velho, o seguinte: estamos muito satisfeitos com este re- 
 [†]devolução que restabeleceu a garantia de nossa liberdade, de nos- 

50 [†]ão queremos e Deus não quer anistia para pecadores que não  

 [†]pedem perdão. 
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 [†]abençoando a grande Revolução redentora, sem anistias nem  

 [†]com Satanás! 

 [†] 31 de março de 1970. 
55                                           EULÁLIO MOTTA. 
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19 FAC-SÍMILE DO PANFLETO AGORA É ALEGRIA 

 

 

 
                                          Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.869.CR6.01.015). 
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19.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO AGORA É ALEGRIA 

 
 AGORA É ALEGRIA! 

  

 Agora que o ronco dos motores de construção da “Estrada do feijão” está se  
 aproximando dos ouvidos da cidade, de nossa cidade, de nosso Mundo Novo; agora 

 que a alegria esperada está deixando de ser esperança para se tornar realidade é  

5 interessante lembrar palavras faladas e escritas no tempo em que as promessas eram 

 feitas mas não eram cumpridas.  
 Palavras faldas: em discurso de saudação ao então Governador Lomanto 

 Junior, em janeiro de 1967, na Associação Rural de Mundo Novo, lamentavelmente não  

 terrmos tido a prioridade do asfalto, uma vez que, dizíamos, aqui é o caminho de 
10 Irecê, aqui é a estrada do feijão. Foi a primeira vez, salvo engano, que surgiu esta 

 denominação de “Estrada do feijão.” 

 Palavras escritas ─ em crônica publicada sob o título de “Esperanças apaga- 

 das,” em 7-4-67: “Aquêle “Slogan” de “Feijão na lapela” despertava esperanças 
 na gente de meu município: porque por aqui passa a “Estrada do feijão,” o caminho 

15 do celeiro que é Irecê. Mas não é só Irecê, não é só feijão; é o milho, é o arroz,  

 é a farinha, é o leite, é o café, é a mamona, são as grutas variadas: mangas, la- 
 ranjas, limas, limões, abacates e bananas. São as lavouras de Tapiramutá, de Piri- 

 tiba, Mundo Novo, Monte Alegre, Rui Barbosa, Baixa Grande, Macajuba, Ipirá. E  

 principalmente: as boiadas gordas de Mundo Novo, Rui Barbosa, Monte Alegre, Ma- 
20 cajuba, enfim: de toda esta zona de intensa produção; boiadas que continuam via- 

 jando a cascos para o abate em Salvador! 

 “A cascos, perdendo centenas de arrobas em cada boiada! “A cascos, como   

 na era dos carros de bois! “A cascos, nesta era do asfalto! 
 “Aquêle “slogan” do “Feijão na Lapela” nos dava a esperança de prioridade  

25 para o asfalto. “Porque, por aqui, repito, passa a “Estrada do feijão.” 

 “A fita do asfalto passaria por aqui e busca destas riquezas em suas fontes, 
 para os grandes mercados consumidores do Estado e do País. 

 “a suinocultura de Irecê não ficaria mais sem preço, sem compradores para  

 essa produção, os cereais de toda esta zona rica não apodreceriam nas fontes de 
30 produção. “As boiadas seriam transportadas como as de Minas, em poucas horas en- 

 vez de muitos dias, em veículos modernos envez de penosas, longas e tristes ca- 

 minhadas a cascos. A esperança sorria em nossas almas, iluminava os nossos co- 

 rações. A “esperança do povo”... 
 “Depois ... o que vimos foi um derrame de bilhões para uma fita de asfalto 

35 no deserto! “Onde não ha feijão, não ha milho, não ha arroz, não ha frutas, não  

 ha leite, não ha boiadas! “Louvado seja Deus! “O asfalto Joazeiro-Feira é uma  
 insanidade!” 

 Basta de transcrições. Porque não é hora de “esperanças apagadas.” É hora  

 de alegria do asfalto chegando e a esperança da luz de Paulo Afonso iluminando  

40 novas esperanças! O asfalto no escuro, o asfalto sem a energia de Paulo Afonso er- 
 guendo indústrias em nosso chão, seria alegria incompleta. Mas a presença desse  

 extraordinário realizador Antonio Carlos Magalhães no Governo do Estado, é mais  

 do que esperança, é certeza de que a alegria que Luiz Viana Filho e o próprio  
 Antônio Carlos Magalhães nos deram com a “estrada do feijão,” não ficará incom- 

45 pleta. Certeza que não só de Mundo Novo, é também de Monte Alegre, Piritiba,  

 Tapiramutá, Baixa Grande, de toda esta região fertilíssima da bacia do Paraguassú 
 que viveu esquecida dos poderes públicos, marginalizada até o advento de Luix 

 Viana Filho, o melhor Governador que a Bahia já conheceu. 

 Com fundamento nesta certeza é que afirmamos: Agora é alegria! 

50  
                   Mundo Novo, (Bahia) 2 de julho de 1971 

                                        EULÁLIO MOTTA 



122 

 

19.2 FACSIMILE DO MANUSCRITO: TELEVISÃO E D. COELBA (f. 58 vº) 

 

 

 
                Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II, (f. 58vº). 
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19.2.1 Transcrição do manuscrito: Televisão e D. Coelba (f. 58 vº) 

 

 
  

        Televisão e D. Coelba... 
  

 Televisão. Em Salvador, em Feira em 

 [↑qualquer] cidade importante{s} televisão é diverti- 
 mento, é meio de cultura, com vantagens e  

5 desvantagem, conveniencias e inconve- 

 niencias,distrações e corrupções, coisa  
 boa e coisa ruim. Aqui em Mundo No- 

 vo televisão é apenas instrumento de  

 Irritações, meio de estragar sistemas ner- 

10 vosos porque ora funciona [↑mal] e ora não 
 funciona.E acontece, que às vezes, 

 quando funciona bem e a gente 

 começa a ficar satisfeito, aparece 
 uma bronca na luz, coisa que  

15 está acontecendo quase toda se- 

 mana, por culpa exclusivamente de D.  

 Coelba que teima em espalhar fios por  
 toda parte sem gastar com substa- 

 ções prometidas e não executadas.  

20 D. Coelba é lerda para cumprir {seus} 
 {compromissos} /[↑obrigações] de implantar {a su as} 

 indispensáveis subestações. Mas não  

 tem nada de lerda na cobrança 
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19.3 FACSIMILE DO MANUSCRITO: TELEVISÃO E D. COELBA (f. 59 rº) 

 

 

 
                  Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II, (f. 59rº). 
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19.3.1 Transcrição do manuscrito: Televisão e D. Coelba (f. 59 rº) 

 

 
  

 de energia deficiente por fal- 
 ta das [↑ditas]  {subestações}. Se consumidores   

 cochilarem no pagamento a tesoura  

 de D. Coelba entra em ação sem com- 
5 sideração e [↑sem dó], para cortar a luz! É, pois,  

 D. Coelba uma das responsáveis prin- 

 cipais pelo mau funcionamento  
 de televisão nestes brasis de Mundo Novo e adjacências. 

 Segundos responsáveis: o; telespecta- 

10 dores que se negam a contribuir com  

 insignificante quantia mensal 
 para manutenção de televisão em  

 condições satisfatórias. Ora mi- 

 nha gente: televisão é {coisa} [↑brinquedinho] caro: 
15 {as} /há\ necessárias mudanças de peças 

 e de assistência técnica. {As} {p}Peças,  

 quase sempre {são} caríssimas, mi-  

 lhares de cruzeiros uma. E o tecnico as- 
 sistente não pode contratar-se com  

20 dinheirinho de trabalhador braçal 

 É operário especializado e tem  
 que gastar tempo e gasolina para  

 estar indo a torr{es}/e\ constante- 
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19.4 FACSIMILE DO MANUSCRITO: TELEVISÃO E D. COELBA (f. 59 vº) 

 

 

 
                 Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II, (f. 59vº). 
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19.4.1 Transcrição do manuscrito: Televisão e D. Coelba (f. 59 vº) 

 

 
  

 mente. Manutenção de televisão si- 
 gnifica,pois, ninguem esqueça dis- 

 to, despesas e despesas não peque- 

 na. Deve pois haver, é indispen- 
5 savel, [↑que haja] uma fonte responsável  

 pelo fornecimento das “gaitas” 

 Para tal despesa. Onde esta fon- 
 te? Os telespectadores? A Prefeitura? 

 Ha [↑uma] comissão, [↑aqui] encarregada do proble- 

10 ma. Mas é claro que, sem dinhei- 

 ro, esta comissão nada pode 
 fazer. Não podemos esperar que  

 o/s\ {participante} /membros\ [↑com] de tal comissão tirem 

 de seus bolsos tias gaitas para  
15 tais despesas. Que fazer? Tentar  

 uma resposta a esta pergunta 

 é o unico caminho para [↑se] chegar 

 a uma solução definitiva. 
 Acho que [↑Televisão é coisa] é de interesse publico. 

20 E o que é de interesse público  

 é {uma tarefa} /da esfera\ do poder público. 
 Que o executivo solicite do legis- 
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19.5 FACSIMILE DO MANUSCRITO: TELEVISÃO E D. COELBA (f. 60 rº) 

 

 

 
Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II, (f. 60rº). 
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18.5.1 Transcrição do manuscrito: Televisão e D. Coelba (f. 60 rº) 

 

 
  

 lativo o estabelecimento de 
 uma verba especial para tais des- 

 Pesas e estará resolvida uma das 

 condições principais. A outra 
5 condição é dar no ôsso de D.  

 Coelba que pensa muito no dinheiri- 

 nho dos usuários e se esquece das  
 Subestações... Que autoridades es- 

 taduais [↑ou federais] sejam solicitadas a for- 

10 çar D. Coleba a cumprir com suas 

 obrigações... E... fim de papo... 
                            5-4-978 
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20 FAC-SÍMILE DO PANFLETO ALEGRIA E GRATIDÃO 

 

 

 
                          Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.871.CR6.01.016). 
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20.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO ALEGRIA E GRATIDÃO 

 

 
 ALEGRIA E GRATIDÃO 

  
 Luiz Viana Filho e Antônio Carlos, 

 Dois baluartes da Revolução, 

 À nossa terra deram: ─ Hospital 
5 E Paulo Afonso e estrada do feijão. 

  

 E agora Antônio Carlos, atendendo 
 De Mundo Novo velha aspiração. 

 Nos fez este presente bacanissimo: 

 Um campo colossal de aviação. 

  
10 E nos deu mais: ─ este Polivalente, 

 Fonte de luz pra as novas gerações. 

 Promessas – outros nos trouxeram muitas... 
 Êle nos trouxe – realizações. 

  

 Agua encanada, farta, vamos ter. 

15 Mais este anseio da população, 
 Antônio Carlos vai satisfazer 

 Pra completar nossa satisfação. 

  
 A Antônio Carlos e Luis Viana, 

 Derba e Coelba – nossa gratidão. 

20 Deus lhes pague estes bens que nos trouxeram  
 São frutos de ouro da Revolução. 

  

 Mundo Novo, 15-3-1972 

  
                                                                     Eulalio Mota 
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21 FAC-SÍMILE DO PANFLETO A PERGUNTA DE RAFAEL 

 

 
                                               Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.872.CR6.01.017). 
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21.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO A PERGUNTA DE RAFAEL 

 
                                       A PERGUNTA DE RAFAEL 

  

  
 Crônicas engavetadas. Tenho várias. Aqui está uma  

datada de abril de 1965. Como o assunto se tornou o- 

portunissimo resolvi publicá-la. Vejamo-la: 
 

 

 
5 “Tarde de verão no interior da Bahia. Sombra gostosa de avarandado  

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

 Rafael, já meio curvado sob o peso dos anos, cabeça quase branca exibindo  
 o inverno dos janeiros. Vai chegando, suado, com o seu “boa tarde pra vos- 

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

10 ─ Rafael, você já está bem maduro! Já está precisando de ser aposen- 

 tado!  
 ─ Tou mesmo. Tou muito precisado de pusentadoria. mas quem é que  

 pusenta? 

 Todos sorriram e ninguem soube responder. A conversa tomou outros  
15 rumos, já não me lembro quais. O de que me lembro, o de que não conse- 

 gui esquecer, foi da pergunta de Rafael: “Quem é que me aposenta? Os Ra- 

 faeis de todo este nordeste, de todo este imenso Brasil não tem quem os  
 apoesente! 

 Há uma quantidade muito grande, a grande maioria de trabalhado- 

20 res rurais que não tem patrões. Não são, tais trabalhadores, empregados de  

 ninguem, são trabalhadores de todos os visinhos: trabalham hoje a um fazen- 
 deiro, amanhã a outro, depois a outro, com intervalos de diárias dadas em  

 suas próprias rocinhas, pequenas lavouras de mandioca, mamona, milho e  

 feijão. Rafael, por exemplo, vive no seu “taquinho de chão” que não tem  
25 capacidade produtiva capaz de dar sustento a uma família. Outros moram  

 de favor em casa de fazendas, sem nenhuma ligação profissional com o fazen- 

 deiro proprietário! Pedem, às vezes, ao fazendeiro que permita fazer um ran- 
 cho e botar uma roça; e o fazendeiro, quase sempre, accede. Assim, não há 

 e não pode haver nenhuma obrigação do fazendeiro para o morador. Outros 

30 moram em casinhas próprias, em povoados e arraiais. constituem, tais tra- 

 balhadores sem patrões, a massa de trabalhadores rurais. Quando envelhecem,  
 ou adoecem, ficam “entregues ao Deus dará”. Conheço muitos velinhos que  

 foram ótimos e incansáveis trabalhadores e vivem na humilhação da mendi- 

 cância, morrem mendigos. Quando adoecem apelam para os chás de folhas 
35 ou de raízes porque remédio de farmácia está se tornando, cada vez mais, 

 privilégio de gente rica. Há os que têm filhos, vivendo em São Paulo e Pa- 

 raná, mandando dinheirinhos pelo correio ou pelos bancos. mas são nume- 

 rosos os que, por sua vez, são pais de muitos filhos, pouco ou nada podendo 
 fazer por seus velinhos. E as gazetas e os discursos andam cheios de refor- 

40 ma agrária, de preocupações com ruralistas, trabalhadores do campo e etc. 

 e tal. Mas a verdade, a verdade nua e crua, a verdade dolorosa é que a per- 
 gunta de Rafael continua sem ter quem se preocupe com ela. Os Rafaeis 

 continuam sem amparo nas doenças e na velhice. Quando aparece alguem  

 se referindo aos pobres, com palavras de amor para os pobres, quase sempre 
45 está é de ôlho nos votos dos ditos. Votos de pobres que se tornaram degraus 

 de escada para cidadãos que nunca tendo se lembrado dos pobres, não tendo  

 querido mistura com eles, se tornam, de repente, delicados, atenciosos, amá- 

 veis para os pobres... em vésperas de eleições...” 
 Até aqui, palavras da crônica escrita em 1965 e que, com várias outras  

50 que boto nos cadernos, vão ficando sem publicação. O ceticismo amarelo a- 
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 tuava perguntando e respondendo: “Publicar para que?! Não adianta!” Mas tal 

 ceticismo não tinha mais razão de ser. Porque já havia acontecido o 31 de  

 Marça de 1964. Acontecera a Revolução. A Revolução Brasileira, que se di- 
 fere profundamente da Revolução Francêsa, da Revolução Russa, da Revolu- 

55 ção Cubana, de todas as revoluções do mundo. As outras produziram qui- 

 lhotinas, campos de torturas, escravidões. A Revolução Brasileira faz mila- 

 grés, inclusive o milagre de responder a pergunta de Rafael. A Revolução 
 nos deu Garrastazu Médice e Garrastazu respondeu a pergunta de Rafael man- 

 dando a previdência social levar-lhe o pão, a roupa, o remédio, o consôlo, a- 

60 alegria a quase todos os Rafaeis do Brasil ─ que a quantia que eles estão re 
 cebendo significa tudo isto. Digo quase todos porque, infelizmente, ainda há  

 Rafaeis velhinhos e tristes para cujos lares está proibida a dádiva da previv- 

 dência. Pedreiros, carpinas, ferreiros, funileiros, sapateiros,s pintores de parede, 

 enfim: todos esses pequenos artistas que sob o pêso de mais de 65 janeiros e  
65 da pobreza em todas as pequenas cidades e povoados deste imenso Brasil, es- 

 tão sofrendo o desamparo pelo crime de não viverem da enxada, da lavoura. 

 Quando procuram o Funrural encontram a porta fechada. E voltam mais  
 tristes, com a dor doendo mais. Tendo dito a alguns deles: ─ Não se entris- 

 teçam: porque o mesmo Garrastazu que se lembrou dos pobres das roças não  

70 vai ficar sem lembrar de vocês. Rezem pedindo a Deus que ilumine o Presi- 
 dente. Com a certeza, certeza absoluta, de que tais preces não serão perdidas.  

 Amem.                                                          Mundo Nôvo, Outubro de 1972. 

  

 EULÁLIO MOTTA 
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22 FAC-SÍMILE DO PANFLETO SEGUNDA EDIÇÃO 

 

 
                                                    Fonte: Acervos de Eulálio Motta (EG3.873.CR6.01.018). 
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22.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO SEGUNDA EDIÇÃO 

 
 SEGUNDA EDIÇÃO 

  

 Da Crônica “Fora do Mapa.” Porque  

a primeira saiu com erros de impressão 

incorrigíveis: omissões de palavras e  

frases, alterando o sentido  do conjunto. 

 

 

5 

 
 Estou informado de que um dos gênios da política local afirmou “que é 

 preciso botar os Mottas fora do mapa.” Até que enfim essa boa gente se lem- 

  bra de uma coisa boa para os Mottas! “Fora do mapa” significa, suponho: fora  
 da ação política local. E isto, por sua vez, significa: fora dos fuxicos, das fofo- 

10 cãs, das intrigas, das imundícies, das misérias humanas da pooliticalha. Estar fora  

 de tudo isto é estar “fora do mapa.” Pode-se imaginar coisa melhor? A gente 

 de pés enxutos e limpos, vendo os outros metidos na lama até o gogó! É baça- 
 nissimo! É bom demais! 

 Eu dizia ao Arnaldo quando lhe pediam, suplicavam, rogavam, quase de  

15 joelhos, quase corando, que aceitasse o lançamento de sua candidatura a prefei- 
 tlo; eu lhe dizia: “se resolver aceitar, pode estar certo de que perdeu o juízo.” 

 Mas não esperava que fizesse o que fizeram: deram-lhe as costas e o persegui- 

 ram cruelmente, só faltando lhe jogarem pedras. Tornou-se um alvo para as per- 
 seguições, os fuxicos dessa mesma gente! “Fora do mapa”, deixará de ser alvo 

20 para as intrigas, as agressividades, os ódios, os rancores dessa boa gente! Poderá 

 haver coisa melhor?! 

 Há os que julgam que ser vereador ou perfeito é coisa muito importante. 
 Podemos afirmar que este tipo de importância não interessa e nunca interessou 

 aos Mottas. Não pretendemos ser importantes conquistando essas alturas... Ora,  

25 se não queremos nada, absolutamente nada dessas importâncias, não seria gritan- 
 te burrice fazermos questão de continuarmos “no mapa”? 

 Na minha opinião pessoal, deixaremos, novamente de pleitear o direito à  

 sub-legenda. Uma vez que não queremos nada, não pleiteamos nada dessas im- 
 portâncias, para que continuarmos a tomar parte neste mundo sujo de ódios e  

30 corrupções que outra coisa não são política municipal, eleições municipais? Dei- 

 xemos essa gente com sua legenda, com suas importâncias, com sua possibilidade  

 de lançar candidato único, e assim, poder se gabar de que conseguiu “ganhar em  
 todas as urnas, exceto uma que deu empate com o voto em branco”. Se eu fos- 

 se responsável por lançamento de candidatura única, teria vergonha de, depois,  

35 gabar que “ganhamos em todas as urnas, exceto uma que deu empate com o vo- 
 to em branco!” 

 A excelente revista “VISÃO”, nº. de 20 de novembro de 1972, em coment- 

 tário oportuno e objetivo, afirma: “a Prefeitura ou uma cadeira de vereador ─  

 cada vez mais vale cada vez menos”. Nós os Mottas, estariamos passando ates- 
40 tado de burrice se fizessemos questão de permanecer no campo sujo da pliti- 

 quicé municipal, em disputa de cargos que “cada vez mais valem cada vez me- 

 nos”. Muito oportuno, também, lembrar, aqui, a candente expressão, cada vez  
 mais atualizada, do Prof. Hélio Rocha: “cada eleição que passa deixa mais bai-  

 xo o nível moral e intelectual das câmaras.” 

45 E acontece que nós, os Mottas, não temos condições materiais nem morais 
 para gastarmos dezenas de milhares de cruzeiros em conquista de votos. (A proi- 

 bição legal do comércio de votos é utópica: porque só muito excepcionalmente  

 acontece a burrice de um comprador ou vendedor de votos assinar qualquer  

 coisa que, caindo em mãos de adversários, se torne comprovante do crime.) E, 
50 assim, com eta incapacidade material e moral para tal comércio, nada mais ba- 

 cana do que ficarmos “fora do mapa.” Até que enfim, repito, essa boa gente se  
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 lembrou de uma coisa boníssima para os Mottas! 

 Uma das condições estabelecidas para Arnaldo aceitar a cruz, foi esta: que 

 o seu sucessor fosse Peixoto. E eis que o espírito de domônio das intrigas de  
55 aldeia o separou de Arnaldo. Não importa. As qualidades pessoais que o fizeram  

 merecedor das confianças e preferência de Arnaldo, continuam inalteradas, não  

 deixaram de existir. O que deixou de existir foi o equívoco dos Mottas quan- 

 do o julgavam amigo. Ele, afinal, não tem obrigação de ser amigo de quem o  
 julgava como tal. Também não importa. O que importa é que os Mottas fi- 

60 quem, gostosamente, definitivamente, “fora do mapa.” E que Peixoto faça todos  

 os benefícios que Arnaldo quis fazer e seis vereadores, numa câmara de onze, 
 não deixaram. E que saiba tirar o máximo proveito da presença no Governo,  

 do Dr. Antônio Carlos Magalhães que se tem revelado grande amigo do nosso  

 município.  

65 Amigos: não vamos esperar que vocês nos botem “fora do mapa”. Não  
 lhes daremos este trabalho. Espontaneamente nos colocamos “fora do mapa” e  

 agradecemos a vocês a lembrança. Pela tranqüilidade, pela paz, pela sombra e a- 

 gua fresca, por todo o bem que os Mottas, em virtude de ficarem “fora do ma- 
 pa” passarão a usufruir, muito obrigado! 

70 “Deo gratias!” 

                                    Mundo Novo, 5 de dezembro de 1972 
                                                   EULÁLIO MOTTA 
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23 FAC-SÍMILE DO PANFLETO NONO ANIVERSÁRIO 

 
 

 
                       Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.874.CR6.01.019). 
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23.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO NONO ANIVERSÁRIO 

 
 NONO ANIVERSÁRIO 

  

 31 de março de 1973. Nono aniversário da Revolução. O que era este  

 país antes e o que é depois destes nove anos! Pelos frutos se conhecem as  

 árvores, ensina a sabedoria divina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se  

5 der ao trabalho de examinar, estatisticamente, o que era este país em todos 

 os setores - marinha mercante, ferrovias, rodovias, assistência social, inclu- 

 sive ao trabalhador rural - o que era este país antes e o que é agora, depois 

 de nove anos, poderá verificar, ver e sentir os frutos maravilhosos da Re- 

 volução. E, então, compreenderá porque no estrangeiro se fala tanto em  
10 “milagre brasileiro” depois de se ter falado em milagre alemão e milagre  

 japonez. E o milagre brasileiro é o maior, conforme expõe e comprova 

 Murilo Melo Filho, em seu excelente livro intitulado “Milagre Brasileiro”. 

 No ultimo trimestre de 1963 e no primeiro de 1964, este país era um  

 caos, uma casa sem pão, onde todo mundo grita e ninguem tem razão. Era 

15 um país em mãos dos políticos, em mãos das raposas, em mãos do partida- 

 rismo liberalesco e corrupto, com a mocidade universitária inquieta, insa- 

 tisfeita, revoltada, exposta á exploração de infiltrações vermelhas, pipocan- 

 do greves e quebra-quebras. Era o descrédito completo, a desmoralização 

 total do Brasil no exterior e no interior. Era o cáos. 
20 Quando ouvi falar em volta de partidos, em organização de Arena e  

 MDB, fiquei horrorizado e escrevi um comentário falando em frustação da  

 Revolução. Comentário que, felizmente, ficou inédito. Citava Maritain quan- 

 do escrevia, magistralmente: “...a complacência com a mediocridade e a He- 

 gemonia dos partidos, que tambem não são essenciais à democracia mas 

25 que representam a tentação permanente de toda democracia sem vigor es- 

 piritual; esses erros preparam o totalitarismo. Libertando-se deles, voltará  

 uma nova democracia ao princípio autênticos da filosofia democrática”. 

 Quando assisto as fuxicadas, fofocas, imundícies de eleições partidárias 

 nos municípios, me entristeço achando que a Revolução ainda não se libertou 

30 totalmente dêles, dos partidos, da “complacência com a mediocridade e a he- 

 gemonia dos paridos”. Mas não me desanimo, não desespero porque cada vez 

 mais me convenço da força, da grandeza, da consciência da Revolução, conciên- 

 cia de que é providencial, de que veio para salvar este país e de que traria a  

 sua missão, o seu destino, o seu motivo fundamental, se se deixasse levar pela  

35 “complacência com a mediocridade e a hegemonia dos partidos”. e isto não a- 

 contecerá! Porque esta revolução não veio para falhar! As nossas gloriosas for- 

 ças armadas, com a compreensão e a cooperação cada vez mais extensa e mais  

 profunda da mocidade, dos trabalhadores, do povo em geral, não permitirão 

 que esta linda e maravilhosa Terra de Santa Cruz volte às mãos das raposas, do  

40 partidarismo liberalesco e corrupto que a entregariam ao anti-cristo escrava- 

 gista da foice e do martelo. 

 Esta Revolução é Revolução com R maiúsculo! Não pode falhar! Tem  

 o apoio de Deus e da Nação! cumprirá, está cumprido, sua divina missão de  

 fazer deste país, a maior potência cristã da História. Graças a Deus! E, abaixo 

45 de Deus, à união sagrada e indestrutivel das força armadas do Brasil. União 

 que nos enche de orgulho e gratidão! 

 Brasil! Brasil! Brasil! 

  Mundo Novo, 31 de março de 1973, ano nono da Revolução 

 Brasileira.  

  
50 EULÁLIO MOTTA 
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24 FAC-SÍMILE DO PANFLETO OBRIGADO POR TUDO 

 

 

 
                          Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.874.CR6.01.020). 
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24.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO OBRIGADO POR TUDO 

 

 
“OBRIGADO POR TUDO” 

 

                                          [Coluna 1] 

 

 12 de janeiro de 1974 aqui em  

 Mundo Novo foi um dia diferente, 

 um dia “fora de série”: ruas enfeitadas 

5 de bandeirinhas do Brasil e bandeiras 

 da Bahia, faixas bonitas enfeitando a  

 pérgola no centro da praça principal 

 e o trio elétrico Marajós mandando  

 brasas com o povo pulando, cantando, 

10 dançando nas ruas! Que significava  

 aquilo tudo? Significava: Antônio Car- 

 los Magalhães! A presença do grande 

 benfeitor de nossa cidade, de nosso  

 município, de nossa gente, realizando 

15 o prometido: a inauguração do asfalto 

 da estrada do feijão em Mundo Novo. 

 Quando, noutra oportunidade, ele a- 

 qui esteve e prometeu que voltaria pa- 

 ra inaugurar o asfalto, os pessimistas 

20 não acreditaram. E eu dizia aos pessi- 

 mistas: “Vocês vão ver! Nunca vi este 

 homem prometer para não cumprir”. 

 Ao contrário de outros que promete- 

 ram tudo e não cumpriram nada! Pro- 
25 meteram, inclusive, o que só Antô- 

 nio Carlos realizou. “Vocês vão ver”, 

 dizia eu aos pessimistas. E agora eles 

 viram! Quando o presidente Médici 

 o indicou para governador da Bahia, 

30 fiz uma pequena carta ao extraordiná- 

 rio Presidente felicitando-o pelo bem  

 que ele fazia à Bahia com tal indica- 

 ção. Dias depois recebi um telegra- 

 ma de Sérgio Médice apresentando o  
35 agradecimento do pai. Agora, com este 

 comentário, quero copiar as expres- 

 soes das faixas e mandar ao Presiden- 

 te para ele ver que nós tínhamos ra- 

 zão de felicitá-lo pela indicação do  

40 nome de Antonio Carlos para gover- 

 nar a Bahia. Cada uma de sete fai- 

 xás tinha a mesma expressão inicial 

 que dizia: “Mundo Novo agradece”; 

 e a seguir a indicação do que Mun- 
45 do Novo agradecia: “a estrada do  

 feijão”; “a estrada do Indaí”; “a es- 

 trada de Jequitibá; “o campo de 

 pouso”; “a energia elétrica”; “o poli- 

  



142 

 

 [Coluna 2] 

  

 valente”; a “telecomunicação”. E u- 

 ma oitava faixa dizia: “Antônio Car- 

 los, obrigado por tudo!” 

 Alguem censurou a inclusão da 

5 telecomunicação, alegando que se tra- 

 ta de problema federal e não esta- 

 dual e que ainda não é realidade. Fa- 

 lei ao Arnaldo Mota que está mui- 

 to indentificado com todos os nossos 

10 problemas, principalmente depois dos 

 dois anos vividos e muito sofridos 

 com prefeito; e ele me disse: “Jus- 

 tifica-se o agradecimento uma vez 

 que o problema dependia do interes- 

15 se do governador pelo assunto e es- 

 te interesse do governador por nós 

 mais uma vez funcionou, tirando 

 Mundo Novo de um sexto lugar de 

 segunda etapa. Assim é mais um mo- 

20 tivo de gratidão que temos para com  

 o grande amigo de nosso município. 

 Se o problema de água for re- 

 solvido antes que termine o gover- 

 no de Antônio Carlos, não vai ficar 

25 nada para se pedir ao seu sucessor. 

 Isto é fantástico! Sobre o assunto o  

 Arnaldo me disse: “Somente a cons- 

 trução da barragem dará solução de- 

 finitiva ao problema”. E, entusiasta 

30 que é do dinamismo e objetividade 

 de Antônio Franco: “Se fosse possí- 

 vel o Governador entregar esse pro- 

 blema da água a Antônio Franco,  

 com carta branca, dentro de 90 dias 

35 deixaria de ser problema”. Repito:  

 se o problema de água e telecomuni- 

 cação for resolvido por Antônio Car- 

 los, vamso ficar com um único pro- 

 blema: ─ o problema de não termos  
40 o que pedir ao seu sucessor! 

 Só me resta, para encerrar este  

 comentário, repetir as palavras da oi- 

 tava faixa: “Antônio Carlos, obriga-[→do] 

 por tudo!” 

45                     Mundo Novo, 13.01.74 
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25 FAC-SÍMILE DO PANFLETO NO DÉCIMO ANIVERSÁRIO 

 

 

 
                                       Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.874.CR6.01.02). 
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25.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO NO DÉCIMO ANIVERSÁRIO 

 
 

 NO DÉCIMO ANIVERSÁRIO  

  

 Fevereiro, 974. Um avião baixou no campo de pouso de Mundo No- 

 vo. Saltaram seis passageiros e ficaram esperando que algum veículo passas- 

 se para a cidade, afim de mandar recado pedindo um carro para transpor- 

5 tá-los. Depois de horas de espera, apelaram para o “bonde canela”, ruman- 

 do para o Cobé, (sete quilometros) onde tentariam encontrar um trans- 

 porte. Não sei se encontraram ou se continuaram “na palêta” até a cidade, 

 completando a quilometragem: 12 quilometros. Dias depois baixou um avião 

 vindo de Goiana, trazendo alguem que vinha ao encontro do pai que estava 

10 passando mal. E naquêle campo de pouso gastou mais tempo do que o que  

 foi gasto de Goiana a Mundo Novo! E o transporte não apareceu! 

 Comentei o fato com o ex-prefeito, lamentando a ausência de um  

 telefone ligando aquêle campo à cidade. E êle, então, me contou esta mons- 

 truosidade: que na sua gestão conseguiu com o Departamento de Aviação da  

15 Bahia a doação de um abrigo que seria construido no Campo de Pouso, 

 não apenas com telefone, mas, também, com sanitário completo: depósito 

 de agua, banheiro, latrina com descarga e pia. Construção orçada em Cr$- 

 14.000,00, totalmente por conta daquêle Departamento, com uma condição  

 apenas: a aprovação da Câmara de Vereadores, uma vez que o campo, ao  

20 ser inaugurado foi entregue ao municipio. O Departamento entrava com tudo. 

 O Municipio entrava apenas com a aprovação da Câmara de Vereadores. Pois  

 bem: o incrível, o fantástico, o horrível aconteceu ─ seis vereadores de uma 

 câmara de onze impossibilitaram a aprovação requerida! Se não dependesse  

 da câmara e o prefeito tivesse construido, talvez os fios fossem arrancados  

25 depois, para que o telefone não funcionasse. Porque foi assim que aconte- 

 céu com o matadouro que o ex-prefeito deixara pronto, faltando apenas re- 

 toques e inauguração. As instalações para água e luz foram arrancadas para 

 que o matadouro não funcione. E os abatedores de Mundo Novo continu- 

 am sem usufruir os beneficios de um matadouro que custou Cr$ 73.000.00 e 

30 frações! O abrigo do campo de pouso teria o esmo destino! Infeliz Mundo  

 Novo!  

 Não é de admirar que o décimo aniversário da grande Revolução Re- 

 dentora do Brasil tenha passado sem nenhuma comemoração nesta cidade! 

 Acontecimento extraordinário, o maior, o mais belo, o mais fecundo de  

35 nossa História, não pode ser compreendido, não pode ser sentido, não pode 

 fazer vibrar a quem coloca mesquinhos rancores pessoais acima de tudo.  

 Nada escrevi desta vez, comentando mais um aniversário da Grande  

 Revolução. Porque quanod vejo os municípios entregues à mesma politica- 

 gem sórdida dos anos anteriores à Revolução, fico sem graça, fico triste, 
40 fico sem esperança de que estas misérias municipais acabem sendo focalizadas  

 pela Revolução, para o seu extermínio definitivo! 

 Dez anos de Revolução! Da revolução dos meus sonhos! A Revolução 

 que invoquei em 1962, quando num artigo que publiquei comentando su- 

 jeiras do politiquismo municipal, escrevi: “só nos resta esperar... Esperar  

45 a Revolução!” Que alegria imensa quando a vi chegar dois anos depois 

 que a invoquei! 

 Lamentavelmente, o que tenho a expressar neste ano do décimo ani- 

 versário festejado em todo o Brasil, menos aqui em nosso Mundo Novo,  

 é este lamento. 
50 Resta-me esta doce consolação: a certeza de que, com Errnesto Geisel 

 na presidência e Armando Falcao no Ministério da Justiça, o AI-5 continua- 
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 rá irremovível, a Revolução continuará inabalávvel! Para tristeza de liberaloi- 

 des e vermelhoides saudosistas que andam aberrando por “abertura demo- 

 crática” numa evidente demonstração de que “os cães querem voltar ao vô- 
55 mito”, “os porcos querem voltar à lama”. 

 Mundo Novo 2 de abril de 1974. 

 EULÁLIO MOTA 

  

 P.S. ─ É bom esclarecer “a quem interessar possa” que: ─ voltando à ação  

 de “escriba da roça”, não tenho nenhuma intenção de me meter na  

60 política local. Porque a mim e aos meus não interessam honrrarias 

 de Sucupira. 
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26 FAC-SÍMILE DO PANFLETO ONTEM, HOJE, AMANHÃ... 
 

 

 
                          Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.874.CR6.01.03). 
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26.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO ONTEM, HOJE, AMANHÃ... 
 

 

 ONTEM, HOJE, AMANHÃ... 

  

 27 de setembro de 1974. Passagem, por esta cidade, com  

 destino a Piritiba, do grande benfeitor de nosso município, de  

 nossa cidade, de nossa gente: - Governador Antonio Carlos Ma- 

5 galhães. 

 Leitores dedicados de meus folhetos de “escrita da roça” 

 me pedem para escrever comentando o que aconteceu aqui hoje. 

 Era minha intenção não comentar mias nada das misérias da  

 política local. Não pretendo, pois, comentar. Mas, apenas, dizer  
10 com o máximo possivel de síntese, o seguinte: 

 O que fizeram ao Dr. Arnaldo, ontem , fizeram, hoje ao  

 Dr. Antonio Carlos Magalhães e farão, amanhã, ao Dr. Roberto 

 Santos. Acabarão não podendo enganar mais a ninguem. Este  

 verbo enganar, aqui, está inadequado. O adequado, aqui é o  

15 verbo trair ou o substantivo traição. Verbo e substantivo que  

 hoje estiveram gritantes nas ruas desta cidade, em faixas que  

 dizeiam: - QUEREMOS ACM EM 78”, “ESPERAMOS ACM 

 EM 78”. As mãos que escreveram estas faixas são dos mesmos  

 que, ao mesmo tempo, davam apoio eleitoral ao inimigo figa- 
20 dal de ACM! Não digo que acenderam uma vela a Deus e outra  

 ao diabo, porque ACM não é Deus e seus inimigos não são diabos 

 E, tambem, porque acho bem desagradável, penoso mesmo, estar 

 atirando as minhas pedras sobre quem, no passado, mereceu as  

 minhas flores. 

25 Que os que odeiam, no seio de nossa comunidade, se  

 tornem, cada vez mais, impossibilitados de agir no sentido de 

 perseguir os odiados. Que estes possam viver tranqüilos, sentin- 

 do-se livres da ação nefasta dos que se tornaram representantes 

 do Odio, expressões do Odio, o Odio personificado. E que Deus 

30 nos concede a graça de sabermos livrar-nos do Odio, sem odiar- 

 mos. E, assim, sem contaminação do Odio, possamos dizer, de   

 consciência tranquila: Louvado seja Deus! 

  

 Mundo Novo, 27 de Setembro de 1974. 

35 EULÁLIO MOTTA 
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27 FAC-SÍMILE DO PANFLETO PERSPECTIVA DE 76... 
 

 

 
                          Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.874.CR6.01.04). 
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27.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO PERSPECTIVA DE 76... 
 

 

 PERSPECTIVAS DE 76... 

  

 Registrei, em crônica anterior, o dia 27 de Setembro de 1974 em  

 Mundo Novo - passagem por aqui do atual governador. Agora quero Regis- 

 trar o 9 de outubro, passagem de uma comitiva do futuro governador: - Ju- 

5 tahy Magalhães, Manoel passos e outros. E, entre estes outros, um antigo po- 

 lítico local, cuja presença tem dado muito o que falar aos fofoqueiros. Co- 

 chicham estes que os Mottas estão de mãos dadas ao inimigo de ontem. É 

 verdade que, em política, é comum adversários de ontem se tornarem cor- 

 religionários de amanhã. mas a realidade é esta: - Mundo Novo em pêso sa- 
10 be que Nelson Motta, politicamente, da juventude ao limiar da velhice, nun- 

 ca deixou ser senão isto: - juracista. Com Juracy a vida toda, em todos 

 os momentos políticos, nos bons momentos como nos maus. Nunca foi jura- 

 cista apens enquanto Juracy era governador. Lealdade, lealdade, lealdade a  

 vida toda, com Juracy nas vitórias, com Juracy nas derrotas. Não seria ago- 

15 ra, pelo fato de um antigo adversário se tornar Juracista que  o Nelson iria 

 deixar a trincheira em que viveu a vida toda. 

 Quanto a mim, com relação aquêle antigo adversário, devo dizer  

 que não tenho retificações a fazer, uma vez que minha consciência não me a- 

 cusa de ter escrito falsidade. Se algumas de minhas crônicas de combate ao  
20 mesmo foram ásperas, duras, é que a luta foi áspera, dura. Foi mole não. Que- 

 ro, entretanto, por amor e respeito á verdade, de referência ao referido, des- 

 tacar o seguinte: - embora militante em trincheiras políticas opostas às de mi-  

 nha família e tendo, por mais de uma vez, o poder em suas mãos, nunca des- 

 considerou, nunca espesinhou, nunca maguou, nunca feriu a família Motta com 

25 perseguições mesquihas e indignas a um dos membros mais queridos desta fa- 

 mília. para que tais misérias acontecesse, foi preciso que o poder local che- 

 gasse às mãos de um tradicional amigo da família. Paradoxos da vida. E, por- 

 que paradoxos, incompreensíveis, inesplicáveis.  

 Enfim: este 9 de outubro de 1974, em Mundo Novo foi um sinal do  
30 que será 76, quando o poder local será disputado. E os meus votos, desde já são  

 para que tal poder venha a ser entregue a alguem desarmado do repugnante  

 propósito de fazer perseguições e injustiças. E armado de dinamismo, honesti- 

 dade e capacidade de fazer de fazer o bem. 

 9 de outubro de 1974 em Mundo Novo - perspectivas de 76... 

  

35 Mundo Novo, 11 de outubro de 1974. 

 EULÁLIO MOTTA 
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28 FAC-SÍMILE DO PANFLETO BASTA DE PODRIDÃO 

 

 

 
                 Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.874.CR6.01.05). 
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28.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO BASTA DE PODRIDÃO 

 

 

 BASTA DE PODRIDÕES 

  

 Os “honestos de sorte” que, no passado, mereceram minhas flores,  

 estão agora gastando suas economias em publicações de uma de minhas crô- 

 nicas de combate a OSWALDO VITÓRIA em 1967. 

5 Quero lembrar a esses “honestos de sorte” o seguinte: um dos ob- 

 jetivos que tive quando escrevi e publiquei tais crônicas foi este: ar- 

 rancar do coração de nossa gente humilde o amor que demonstrava ter a  

 aquele político. Que não consegui, está provado o calor de entusiasmo 

 com que essa gente vem recebendo o político referido onde quer que se a- 
10 presente no Município, principalmente em Umbuzeiro, Barra e Bonita. 

 Pergunto aos “honestos de sorte”: conseguirão vocês agora o que  

 não consegui então? conseguirão que o amor dessa gente a aquele políti- 

 co desapareça com essa reedição de minhas crônicas de combate ao mesmo? 

 conseguirão? Só as urnas de 76 responderão a essa pergunta. Aguardemos. 

15 Quero lembrar tambés a voces, “honestos de sorte”, a voces que es- 

 tão espalhando, em reimpressão, meu folheto de 22/04/67, intitulado “PO- 

 DRIDÃO”; quero lembrar a voces que, o que voces fizeram com Dr. Antônio 

 Carlos Magalhães, dando-lhe as costas depois de ter recebido dele todo  

 apôio e todos os benefícios, significa indignidade, significa PODRIDÃO, 
20 podridão moral que se constitue do que há de mais podre, mais sórdido, 

 mais repugnante na alma da gente: a INGRATIDÃO! 

 O que voces fizeram com Dr. Antônio Carlos Magalhães, foi podri- 

 dão, foi enorme vergonha para Mundo Novo! voces sujaram o nome de Mun- 

 do Novo! Macularam o nome de nossa terra! Ontem, no Morro do Chapéu, 

25 na solenidade de festa de inauguração do asfalto, quando o Governador 

 afirmou: “Aqui não há lugar para a palavra ingratidão”, um dos presente 

 gritou: Mundo Novo! o que um dos Mundonovense presente retruncou: “Mun- 

 do Novo, não! O Prefeito de Mundo Novo, sim”! 

 Vocês derramaram podridão sobre o nome de Mundo Novo: - a lama 

30 infecta da ingratidão, com o que se revelaram podres! e quem se revê- 

 la podre não tem autoridade moral para apontar a podridão dos outros! 

 Ao Governador que tudo nos deu, voces dão pontapés. A Honorato  

 Viana que nunca nos deu nada, voces dão votos. Podridão! 

 Basta de podridões! 

35 Mundo Novo, 13 de novembro de 1974. 

 EULÁLIO MOTTA 
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29 FAC-SÍMILE DO PANFLETO NO DÉCIMO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO... 
 

 

 
                                       Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.874.CR6.01.06). 
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29.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO NO DÉCIMO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO... 
 

 

 NO DÉCIMO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO... 

  

 IIº aniversário da Revolução Brasileira. Primeiro aniversário da segunda 

 década. A primeira foi vivida galhardamente, levando facilmente de vencida 

 as tentativas dos saudosistas no sentido de fazer voltarmos à vergonhosa, des- 

5 moralizante, deprimente e perigosíssima situação que antecedeu o 31 de março 

 de 1964. As tentativas de desmoralizar a Revolução com greves e quebra-que- 

 bras foram estancadas com os Atos Institucionais que se tornaram pilastras, a- 

 licerces, garantia de permanência do Poder Revolucionário. Mas os saudosis- 

 tas, embriagados de liberalismo superado, suicida, não perderam a esperança   
10 de, mais hoje, mais amanhã, exterminarem as pilastras, o sustentáculo da Re- 

 volução que são os Atos Institucionais, especialmente o Ato Institucional nº 5 

 que, como tão bem afirmou Garrastazu Médice, só pode preocupar e incomo- 

 dar aos mal intencionado, aos que querem liberdade de perturbar, de fazer  

 greves desmoralizantes, de desrespeitar o princípio de Autoridade.  

15 O AI-5 é uma garantia de ordem, de paz, de tranquilidade para a Na- 

 ção e de respeito interno e externo para o Brasil. A liberdade justa, razoá- 

 vel, honesta; a liberdade do conceito cristão da Pessoa Humana, esta é e será 

 garantida e defendida pelo Poder Revolucionário brasileiro. Sem o AI-5, a  

 cachaça liberal faria voltar a bagunça, a anarquia e, consequentemente, a pe- 
20 rigosa possibilidade de se ver a Nação amordaçada por algum golpe totalitário de  

 direita ou de esquerda. Não percamos de vista o fato de que há liberdade de com- 

 cepção liberal e liberdade de concepção cristã. A liberdade do liberalismo é  

 instrumento de introdução e execução de golpes totalitários. É liberdade li- 

 berticida. É preciso que esta distinção seja feita, expressa, esclarecida com  

25 muita nitidez ao povo, para evitar que este acabe se deixando levar pelo canto 

 de sereia das raposas liberais. Infelizmente a Revolução não tem feito traba- 

 lho de doutrinação, de politização do povo, de ensinamento dos princípios,  

 da doutrina, da filosofia da Revolução. Depois de onze anos vividos, não sei  

 da publicação de ninhum livro de doutrina revolucionária! Urge que isto seja 

30 feito para que o povo, com conciência revolucionária, não se deixe ser pre- 

 sa de liberais demagogos anacrônicos, manejados por agitadores totalitários  

 com diplomas de cursos em Moscou, Havana ou Pekim. É preciso salvar a  

 liberdade da Pessoa Humana, evitando a liberdade liberticida de liberais ino- 

 centes úteis, nem sempre inocentes. 

35 Acho que seja erro se declarar partido A ou B como partido da Revolu- 

 ção: porque, assim, as fraquezas e derrotas partidárias inevitáveis, podem dar  

 a impressão de fraquezas e derrotas da Revolução. É preciso que o Poder  

 Revolucionário seja super-partidário, esteja acima das injunções político-par- 

 tidárias. Que os dois partidos existentes e mais um ou uns que porventura 

40 surjam, sejam todos de apoio à Revolução, cooperadores da Revolução. Que 

 no campo de ação dos partidos não se inclua o direito de atacar os pilares 

 do Poder Revolucionário, que são os Atos Institucionais, principalmente, re- 

 pito, o Ato Institucional nº 5. 

 Neste IIº aniversário da Revolução, há motivos para se sentir receio de  

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

 não conscientes, acabem conseguindo fazer brechas nos alicerces do poder Re- 

 volucionário, pondo em perigo a obra magnífica que vem realizando a Re- 

 volução, em ordem, em paz, em tranquilidade. 

 Resta a esperança de que o patriotismo auténtico do soldado brasileiro 

50 não permitirá que os saudosistas consigam fazer brehcas na união sagrada das  

 gloriosas forças armadas do Brasil!União que poderá ir-se enfraquecendo  
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 se as doutrinas da Revolução não forem levadas à juventude brasileira, con- 

 quistando a sua inteligência, a sua compreensão, o seu apoio, a sua dedicação  

 o seu entusiasmo! Juventude estudantil, juventude operário, juventude campo- 
55 neza! Que a Revolução e a Juventude se entendam e, unidas, lutem para ex- 

 terminar as velharias liberais e os perigos totalitários,  

 Pelo bem do Brasil! 

                                       Mundo Novo Bahia, 31.3.75 

                          EULÁLIO MOTTA 
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30 FAC-SÍMILE DO PANFLETO AOS TELESPECTADORES DA “GABRIELA”: “POETA” COM 

ASPAS 
 

 

 
                        Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.874.CR6.01.06). 
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30.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO AOS TELESPECTADORES DA “GABRIELA”: “POETA” COM 

ASPAS 

 

 
 AOS TELESPECTADORES DA “GABRIELA”: 

 “POETA COM ASPAS 

  

 Varios telespectadores locais têm me procurado para comentar a exis- 

 tência de um “poeta de Mundo Novo”,, aparecido na novela “Gabriela”. E,  

5 pela descrição dos ditos, é evidente que se trata de um “poeta” com aspas, 

 um cara mais ou menos boçal. Pensando sobe o assunto, concluí que, cri- 

 ando um “poeta” com aspas, um “poeta” inventado, “fazido” e não nascido, 

 Jorge revelou, mais um vez, o seu talento. Porque: poeta, poeta mesmo,  

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

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

 Romancista de talento, sim. Poeta, não! Poeta é quem escreve poesias: - 

 “Admastor de granito, com a testa roça o infinito e a barba molha no  

 mar”. “E a terra na vaga de azul do infinito cobria a cabeça com as  

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

15 “Intimamente sei que não me iludo” - Augusto dos anjos. “Verdes teus 

 olhos são. “E de verde vestida, a quem te vê assim tudo é verde na vi- 

 da” - Alberto de Oliveira. “Eu sou o olhar, tu és a estrela. “eu contem- 

 plo, tu reluzes”, - Vitor Hugo. 

20 Quanta coisa bonita, quanta poesia poderia continuar citando, de um  

 Raimundo Correia, de um Artur de Sales, de um Olavo Bilac, de um Da  

 Costa e Silva, de um Jorge de Lima, de um Manoel Bandeira, de um Raul  

 de Leoni, etc., etc., etc.! Ora, romancista que não é poeta, pra inventar um  

 poeta pra novela, só pode fazer o que Jorge fez: um “poeta” com aspas, um 

25 boçal. É facil para um romancista de talento, fazer uma Capitu, uma Gabrie- 

 la, um Pedro Borges. Mas não é fácil, e é mais do que difícil, é impossível, 

 é fazer um poeta sem aspas. Daí o recurso que revela, mais uma vez, o ta- 

 lento de Jorge: apelar para as aspas, para o boçalismo. Mas, por que “de 

 Mundo Novo”? Não sei. Em 1929 conheci Jorge no, então, Ginasio Ypiran- 

30 ga, (atual Colégio Ipiranga). Fomos companheiros de preparatórios, de bancas  

 de exames. Por insistência dêle passei parte de minhas férias daquêle ano 

 com êle, na fazenda de cacau do Cel. João Amado, seu pai, no município de  

 Ilhéus. Ignoro se êle, depois de ter atingido as alturas máximas da fama, ain- 

 da se recorda daqueles dias, daquêle convívio. Mas imagino que venha daí,  
35 talvez, a lembrança do nome de Mundo Novo, lamentavelmente para ser  

 apontado como berço de um personagem boçal. Não creio que tenha feito 

 isto com a intenção de “bolir” com o antigo companheiro de lides gina- 

 sianas.  

 Nós, de Mundo Novo, não poderiamos exigir de Jorge o impossivel: 

40 criar um personagem poeta que fosse poeta mesmo. Porque, para isto, seria 

 preciso que êle, Jorge, fosse poeta. E poeta êle nunca foi. Romancista de  

 talento, sim. Poeta, não! 

 Poeta do “Ypiranga”, em nosso tempo, não se chamava Jorge, chama- 

 va-se  José: - José Bastos, de Itabuna. E havia ainda um outro, tambem  
45 José - José Severiano, do Piauí. E ainda um terceiro que era o maior e não 

 era José, era Ivan: Ivan Americano, de Salvador.  

                           Mundo Novo, 13 de setembro de 1975. 

 EULÁLIO MOTTA 
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30.2 CARTAS ATIVAS 

 

30.2.1 Datiloscrito: Fac-símile de carta para Jorge Amado, datada de 18 de agosto de 1980 

 

 

 
                                Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EB1.19.CV1.16.004). 
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30.2.1.1 Transcrição de carta para Jorge Amado, datada de 18 de agosto de 1980 

 

 

                                      Mundo Novo (BA), 18 de agôsto de 1980. 

  

                Jorge amigo: 

                É sempre com especial satisfação que acuso re 

 cebimento de correspondência vinda de um Jorge Amado. 

5                Certa vez, em Ilheus, 1929, um jornalista di- 

 retor de um jornal cujo título, salvo engano, era “Jornal  

 da Tarde”, ao apresentar a mim e a você, a um amigo do dito, 

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

 Gilberto Amado.” Você corou muito e repeliu: “Sou Jorge Ama- 
10 do, mas sem parentesco nenhum com o Giberto que é de outra  

 família Amado.” Quando o fulano saiu, você se dirigiu ao jor- 

 nalista, fazendo o seguinte pedido: - “Nunca me apresente a  

 ninguém como primo ou parente de quem quer que seja, passou:  

 - serei conhecido, no muno inteiro por Jorge Amado” 

15                    Quando você se torno conhecido no muno in- 

 teiro por Jorge Amado, “lembrei e contei a muita gente, aque- 

 le momento de meu convívio com você. Eis porque, meu caro,  

 é para mim motivo de especial satisfação, acusar recebimen- 

 to de carta sua. Não é carta de u m amigo qualquer. É carta 

20 de alguém que se tornou conhecido, no muno inteiro, por -  

 Jorge Amado.” 

                    Com recomendações para sua Exmª família, um  

 abraço do velho 

                               [rubrica] 

25 P.S. – O livreto não é “nova edição de canções de meu cami- 

            nho.” É apenas livreto de propaganda de futura segun 

            da edição do “Canções” que se compõe de 45 produções 

            escolhidas: Sonetos, poemas, cantigas. Segunda edi- 

            ção que sairá ou não, dependendo de minhas condições 

30            financeiras em janeiro de 981, quando pretendo entre 

            gar os originais, que já estão dactilografados, a al 

            guma editora. 
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30.2.2 Manuscrito: Fac-símile de carta para Jorge Amado, datada de 06 de fevereiro de 1979 (f. 36 vº) 

 

 

 
                Fonte: Manuscrito no Caderno n. 3. (f. 36vº). 
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30.2.2.1 Transcrição de carta para Jorge Amado, datada de 06 de fevereiro de 1979 (f. 36 vº) 

 

 

  

 Jorge: 

              Acuso, com muita sa- 

 tisfação, o recebimento de seu cartão. 

 Que do seu trabalho atual surja 

5 um novo “bst-seler”, mais um bri - 

 lhate sucesso de seu enorme talento, 

 são os votos do velho 

                                            Eulálio 

                                            6-2-79 
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30.2.3 Manuscrito: Fac-símile de carta para Jorge Amado, datada de 09 de fevereiro de 1979 (f. 37 vº) 

 

 

 
                Fonte: Manuscrito no Caderno n. 3. (f. 37vº). 
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30.2.3.1 Transcrição de carta para Jorge Amado, datada de 09 de fevereiro de 1979 (f. 37 vº) 

 

  

 Jorge: 

              Lembro que em 1929, no 

 ginásio Ipiranga, escrevi uns versos 

 que você gosto muito, os quais não evo - 

5 luiram para uma forma definida de 

 poema: - soneto ou poesia. São estes: “Estrela 

 d’alva de minhas manhãs, sol de meus 

 dias, luar de minha noites.” Pois bem: 

 agora, meio seculo depois, eles me rea -  

10 parecem num poema que, por tal motivo 

 estou [↑lhe] remetendo, apesar de já o tes chateado 

 com remessa de dois caçulas e este é o  

 3º. 

 Não se preocupe, [↑entretanto,] em responder corres -  

15 pondencia minha. Porque nem eu nem 

 ninguem tem o direito de estar metendo 

 a mão nesse tesouro que o tempo pre - 

 ciosissimo de um escritor de sua mar -  

 ca. 

20       Um abraço para você, com a 

 velha admiração do velho 

                                                  Eulálio 

                                                  9-2-979 
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30.2.4 Manuscrito: Fac-símile de carta para Jorge Amado, datada de 25 de janeiro de 1979 (f. 38 rº) 
 

 

 
                Fonte: Manuscrito no Caderno n. 3. (f. 38rº). 
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30.2.4.1 Transcrição de carta para Jorge Amado, datada de 25 de janeiro de 1979 (f. 38 rº) 
 

 

               Jorge: 

 Lembrando de sua cara na 

 televisão, exibindo cabelos brancos,  

 achei que seria interessante lhe 

5 remeter a caçula de minha poesia 

 que nasceu hoje, 25-1-79, com o 

 nome de “Último momento”. 

 E com o poema, um abraço 

 deste que, no passado, foi 

10 colega, amigo e admirador, 

               Eulálio Motta 

                 25-1-979 

  

 P.S. – Ainda tenho fotografias com 

 dedicatórias na qual me foram  

15 oferecidas nas férias de 1929, ha, 

 portanto, precisamente meio século! 

 {Estamos velhos, Jorge!} 

 Fotografias da família o cel. João Amado 

 D. Eulalia, você, seus irmãos, { e o pa -  
20 pagaio}, trabalhadores e... o papagaio.  

                    na fazenda de cacau do c
el
 J. A. 
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30.3 FACSIMILE DE POESIA EM A LUVA  

 

 

 
                           Fonte: A Luva 16 de jun. 1929. 
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30.3.1 Transcrição de poesia em A Luva 

 

 

 

 ELLES E...    ELLAS 

                        A UMA FEIA 

  

 Você vive zangada commigo 

 sem razão. 

5 Zangar-se assim tão sem razão, porque? 

 Porque somente 

 já lhe disse alguem  

 que vivo morto de paixão 

 por você? 

10 Isto é tolice, “essa menina”, creia! 

 Não passa de pilheria dessa gente 

 brincando com você, 

 porque  

 jamais me apaixonei por moça feia... 

  
15                   EULALIO MOTTA 

  

 A UMA BONITA 

  

 Estás zangada commigo 

 com razão 

 se bem o jures que não. 

20 Eu te digo. 

 o motivo 

 que bem patente e vivo,  

 em teus olhos leio 

 è que  

25 não sei porque  

 não adoras  

 nem namoras 

 rapaz feio... 

                      JORGE AMADO 
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31 FAC-SÍMILE DO PANFLETO O MELHOR CAFÉ DO MUNDO 

 

 

 
                    Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.882.CR6.01.027). 
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31.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO O MELHOR CAFÉ DO MUNDO 

 

 

 O MELHOR CAFÉ DO MUNDO 

  

 De um folheto intitulado “Mundo Novo”, que publiquei em 17 de julho de 1957 

 transcrevo o seguinte: 

 “Um amigo contou-me que existe em Mato Grosso uma fazenda com o nome de  

5 “Barro de Mundo N ovo”. E que no sul da Bahia, município de Caravelas, há uma 

 outra denominada “Barro Bom de Mundo Novo”. A fama das terras deste Município 

 corre mundo”. Contam que Luiz Carlos Prestes, ao passar a celebre coluna em Monte 

 Alegre, (1926), afirmou ali que as terras de Mundo Novo foram as melhores que ele  

 pisou no Brasil”. E o Engenheiro Alexandre Gois, no ano de 1903, em relatório apresen- 
10 tado ao Governo Estadual, manifestou-se sobre os terrenos de Mundo Novo da seguinte  

 forma: “A opulência de sua zona está acima de toda e qualquer descrição que eu possa 

 tentar. As mais variadas culturas do Brasil ali se desenvolvem com incrivel proporções. 

 Encontre em Mundo Novo a terra roxa ou dioritico de Ribeirão Preto em São Paulo”. 

 E o “Diário de Notícias” de 4-4-66 afirma que o Ministerio da Agricultura considerou  

15 os solos de Mundo Novo “como os melhores do Estado”. (Estas referências não cons- 

 tam do folheto referido). “Em São Paulo – continua o folheto – um dos tipos de café 

 mais preferidos chama-se “café Mundo Novo”.  

 Até aqui, palavras do folheto. Agora focalizemos o assunto: café. E... “café 

 Mundo Novo”. E comecemos por mais uma transcrição: do interessante jornalzinho mi- 
20 meografado, “OLHO VIVO”, dos nossos jovens estudantes do “complexo Escolar Poli- 

 valente de Mundo Novo”. Vejamos o que diz “Olho vivo” ao pé da primeira página 

 do número mais recente que tem esta folha: não traz nem o número nem a data do mes- 

 mo. Vejamos: “Você que é proprietário rural, plante café pois o governo financia com  

 a maior facilidade e Mundo Novo está incluído no plano do governo. “Lembre-se 

25 que já tivemos medalha de ouro internacional com o melhor café do mundo, em 1911 

 em Turim na Itália. “Vamos recuperar o tempo perdido. “A hora é esta. “Procure o  

 Banco do Brasil agência local para informações”.  

 Destaque-se: medalha de ouro internacional em 1911 em Turim na Itália. Estou in- 

 formado de que tal medalha existia, embora apenas simbolicamente, acompanhada do  
30 diploma respectivo, em um quadro na Prefeitura, até bem poucos anos. E desapareceu! 

 E ninguém botou a boca no mundo protestando contra o sumiço da tal medalha! La- 

 mentável. Muito lamentável. Porque, embora apenas simbólica, tinha, pela sua significa- 

 ção, valor muito superior ao de uma medalha de ouro metálica. Pobre município de  

 terras ricas e famosas! Mas, afinal, que valha o fato que apresentamos às autoridades su- 

35 periores e aos grandes agricultores de café Mundo Novo ou de Mundo Novo,  

 foi premiado como “o melhor café do mundo”. Isto significa que investir em agricultu- 

 ra de café neste município é negócio para valer! 

 Uma pergunta: aquêle “café Mundo Novo” um dos mais preferidos em São Paulo, 

 terá ido daqui, do “melhor café do mundo”, ou terá outra origem o nome “café 

40 Mundo Novo”? Seja qual for a resposta a esta pergunta, o importante é isto: plantar  

 café em Mundo Novo é plantar no chão que produziu o melhor café do mundo! 

                                                   Mundo Novo, 31-10-75 

                                                    EULÁLIO MOTTA 
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32 FAC-SÍMILE DO PANFLETO NO ANO 12 DA REVOLUÇÃO 

 

 

 
                      Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.882.CR6.01.028). 
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32.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO NO ANO 12 DA REVOLUÇÃO 

 

 
 NO ANO 12 DA REVOLUÇÃO 

  

 Achava que o décimo segundo ano da Revolução passaria sem registro em  
 meu caderno de crônicas, neste “Diário de um João Ninguem.” Porque estava 

 curtindo decepções: um Senador da Arena, falando a universitários bahianos suge- 

5 riu que os mesmos desfraldassem “a bandeira da liberdade irrestrita” (sic!) Para mim 

 “liberdade irrestrita” é anarquia. Outro senador, tambem da Arena,, apela- 
 ra para a oposição no sentido de fazer uma frente única contra o Ato Institucional 

 nº. 5. Para mim, isto significa: contra a Revolução. Pouco tempo depois dois de- 

 putados federais do MDB botavam falação em uma cidade gaucha atacado o go- 
10 verno inatacável do Presidente Ernesto Geisel e os gloriosas e tambem de pronuncia- 

 rem palavras de exaltação ao comunista Leonel Brizola. Comentei com amigos: o  

 que esses dois deputados federais do MDB fizeram foi, nada mais, nada menos, do  
 que pôr em prática a pregação daqueles dois senadores da Arena. E lhes dizia: o  

 que aquêles senadores da Arena e aquêles deputados federais do MDB estão fazendo 

15 é desafiar a Revolução, provocar a Revolução. E se a Revolução não responder à 

 altura, as raposas comuno-liberais voltarão a tomar conta deste País, retornando  
 todas as greves e bagunças que levaram o Brasil à ruína quase total nos anos que 

 precederam o 31 de março de 1964 Estava assim, num estado de espirito de desen- 

 canto, de decepção, de tristeza. Sem condições, portanto, de redigir qualquer comen- 
20 tário sobre o décimo segundo aniversário da Revolução. E eis que, na noite de  

 29-3-976, a televisão me trouxe a notícia-bomba: cassação de mandatos e de direitos 

 políticos por dez anos dos deputados que cometeram aquêle atrevimento. Não! 
 A Revolução não está morta! Está viva e forte! Mais viva e mais forte, nesse 12º.  

 ano do que no ano primeiro! Graças a Deus! Lamento, entretanto, que homens 

25 jovens e inteligentes como são esses dois deputados gauchos, se sacrifiquem, tão  

 infantilmente, por condenação ao que não é condenável. Envez de condenarem es- 
 ta revolução que tem feito tanto bem à Nação, deveriam ajudá-la, fazendo opo- 

 sição aos erros que porventura comentam homens da Revolução e não à Revolução. 

 Oposição construtiva, não agressiva, violenta, injusta, demagógica. Não lamento,  
30 entretanto, a cassação que logo se seguiu à dos gauchos, do mandato e direitos po- 

 líticos do deputado fluminense. Porque este,, segundo noticiam os jornais, é um re- 

 presentante do comunismo internacional, cuja candidatura foi reprovada pelo pró- 

 prio governador emedebista do Rio de Janeiro. 
 Em 1962, comentando patifaria da política liberal em meu município, publi- 

35 quei um folheto intitulado. “Assalto ao Poder”, no qual está escrito: “Só há um 

 jeito: ─ esperar... “Esperar a Revolução!” E dois anos depois ela chegava! E aí está co- 
 memorando o 12º. aniversário, viva e forte, não deixando sem resposta os desafios 

 de seus inimigos! 

 Presidente Ernesto Geisel, Deus lhe pague! Que Deus continue a iluminar e  
40 abençoar seu grande governo, pelo bem do Brasil! 

  

 Mundo Novo, (Bahia), 5-4-976. 

 EULÁLIO MOTTA 
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33 FAC-SÍMILE DO PANFLETO LIBERDADE NO ANO 12 

 

 

 
                      Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.882.CR6.01.029). 
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33.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO LIBERDADE NO ANO 12 

 

 
LIBERDADE NO ANO 12 

[Coluna 1] 

 Estamos vivendo em um regime no  

 qual o brasileiro é livre para ter a religião  

 que quiser, o estado civil que quiser, a pro- 

5 fissão que quiser, a residência onde quiser e  

 puder, enfim: o brasileiro vive em plena li- 

 berdade; liberdade mantida e defendida pelo  

 regime da Revolução. As liberdades funda- 

 mentais sem as quais não há respeito à dig- 
10 nidade da Pessoa Humana, são mantidas e  

 defendidas por este regime. E há ainda quem  

 se queixe de falta de liberdade neste País! 

 Sim, falta liberdade para fazer greves desmo- 

 ralizantes, perturbadoras da vida nacional, a  

15 serviço do comunismo internacional. Falta  

 liberdade para explorar o entusiasmo fácil de  

 universitários inocentes-úteis, com agitações 

 estudantis a serviço do comunismo interna- 

 cional. Falta liberdade para desrespeitar o  
20 princípio de autoridade em benefício da sub- 

 versão. Falta liberdade para ações que ponham 

 em perigo a existência da Liberdade. Não 

 há e não deve haver liberdade para os irres- 

 ponsáveis, para os liberticidas, para os que , 

25 inocentes-úteis ou mal intencionados, tentem 

 agir de modo a pôr em perigo a existência 

 da Liberdade. 

 Queremos a Revolução com a AI5 por- 

 que amamos a Liberdade, porque sabemos 

30 que sem liberdade a vida é indigna de ser  

 vivida. E sabemos que sem o AI5 a nossa  

 Liberdade estaria ameaçada. Não queremos  

 correr este risco. Senador ou deputado are- 

 nista que faz declarações contra o AI5, 

35 deveria ter a dignidade de ser coerente, dei- 

 xando a Arena e se aliando a grupos de ini- 

 migos do AI5 e defensores de um conceito de 

 liberdade que favorece a anarquia, a subver- 

 são, o comunismo. Gente que confunde demo- 
40 cracia com liberdade de fazer bagunça Gre- 

 vês, agitações estudantis, quebra-querbas, des- 

 respeito ao princípio de autoridade, isto é  

 que é democracia para esses inimigos do AI5. 

 Repito Garrastazu: ─ “o AI5 só é incômodo 

45 para os mal intencionados”. Acho que de- 

 mocracia é regime que mantem, defende, 

 garante as liberdades fundamentais da Pessoa 

 Humana. Liberdade de fazer bagunça não é 

 liberdade fundamental, não é “liberdade de  
50 base”, para usar expressão preferida pelo  

 Presidente.  
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 Queremos uma Arena que defenda, de  

 cabeça erquida, a Liberdade, defendendo o  

 AI5. Há os que atacam o AI5, ao esmo  
55 tempo em que incensam o Presidente Geisel 

 

 

 
[Coluna 2] 

 e a Revolução. Velha tática de acender uma 

 vila a Deus e outra ao diabo. Estes são fal- 

 sos defensores da Liberdade. Não queremos  

5 os falsos, queremos os verdadeiros, os que  

 não têm medo de na luta em defesa da Li- 

 berdade, serem taxados de radicais e até de  

 fascistas pelas velharias comuno-liberais. Nos- 

 sa Liberdade é coisa preciosa demais para  

10 ser confiada ao liberalismo anacrônico, supe- 

 rado, caduco, cafona, perniciosa, suicida. Já 

 pensaram vocês o que seria de nós, o que se- 

 ria desta Nação, deste nosso querido Brasil,  

 se neste momento de tantos tormentos mun- 

15 diais, de tantas e tão graves crises econômi- 

 cas, políticas, sociais, estivessem as redeas do  

 poder de nossa Pátria em mãos desses de- 

 magogos que ontem levaram o País à ruína 

 quase total e hoje voltam se apresentando  

20 como bonzinhos ou bonzões, paladinos da  

 liberdade, salvadores da Pátria? Hoje, graças 

 à Revolução, temos asfalto, energia, hospitais, 

 aposentadoria para os velhos de nossos cam- 

 pos, velhos que antes da Revolução viviam na  

25 mendicância ou morrendo à míngua de tudo.  

 Soldados do Brasil! Juristas da Nação! 

 Homens eminentes da Pátria! Não permitais  

 que nosso povo despolitizado, inocente, se  

 deixando levar pela demagogia entregue o  

30 poder aos saudosistas que fariam o jôgo dos  

 patricidas interessados em liberalização por  

 ser o caminho mais fácil para atingirem os  

 seus objetivos sinistros. Por detrás da pro- 

 paganda de liberalização aqui e em toda  
35 parte, há uma coisa terrível ─  o dedo de  

 um monstro envenenador ideológico da ju- 

 ventude de todas as nações, devorador de   

 pátrias, a serviço de uma super-potência su- 

 per-totalitária que alimenta o sonho louco 

40 de dominar o mundo. Eis porque a AI5 é  

 necessário, é vital, é expressão de realidade 

 irremovível, para segurança do Presente e  

 do Futuro.  

 Brasileiros eminentes, responsáveis pelo  
45 destino desta maravilha de Deus nos deu  

 ─ BRASIL ─ cuidado! Muito cuidado! Jui- 

 zo! “Vigiai e orai para não cairdes em tem- 

 tacão!” 
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 Pelo amor de Deus! 

50 Pelo bem do Brasil! 

 Mundo Novo, 29 de abril de 1976 

 EULÁLIO MOTTA 

 e a Revolução. Velha tática de acender uma 

 vila a Deus e outra ao diabo. Estes são fal- 

55 sos defensores da Liberdade. Não queremos  
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34 FAC-SÍMILE DO PANFLETO ÊLE VEM AÍ! 

 

 

 
                   Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.882.CR6.01.029). 
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34.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO ÊLE VEM AÍ! 
 

 

 ELE VEM AÍ! 

  

 Acontece, muitas vezes, pessoas de passagem por esta cidade, vendo a torre 

 da Telebahia, perguntarem onde está o centro telefônico para fazerem uma ligação 

 para alguma Capital ou para alguma das muitas cidades interioranas da Bahia que  

5 não têm torre da Telebahia mas já foram lembradas para terem telefone. 

 Sim, nós temos o “Centro Telefônico Oliveira Brito”, sede própria e muito 

 boa, coisa que não existe em muitos municípios que tiveram o privilégio que até 

 hoje ainda não nos foi dado. Sim, temos centro telefônico e muito bom. O que  

 não temos é telefone. Temos telefone, para uso interno, para a cidade que  
10 era, outrora, ligada aos distritos. Coisa do já era. Do já foi... A gente fica com  

 uma vergonha danada quando aquelas perguntas acontecem... E outras perguntas 

 aparecem, inevitavelmente: por que tantas cidades que não têm centro telefônico, 

 têm telefone e a nossa que tem torre, que tem centro telefônico não o tem? Por 

 que?! E logo são apontados supostos culpados, coisa que não resolve nadinha da  

15 silva. O que resolve é o que estou ouvindo dizer que vão fazer: um apêlo, um a- 

 baixo assinados, ao Exmº Dr. Governador Roberto Santos. Autoridades e povo mun- 

 donovenses, sem distinção de côr partidária, sem facciosismos, se dirigem a S. 

 Excia. pedindo que livre Mundo Novo desta vergonha. Tal união em tal apêlo ja 

 é sinal honroso, um sinal de que, em se tratando de um grande interesse do um- 
20 nicípio, somo capazes de um gesto de gente civilizada que coloca o interesse co- 

 letivo acima de mesquinhos rancores pessoais ou facciosos. O eminente Governa- 

 dor Roberto Santos com toda certeza não será indiferente, insensivel a tão justo 

 apêlo, a tal sinal de grente civilizada. 

 Há uma vaga promessa de que teremos telefone no primeiro semestre do  

25 próximo ano. Acredito, entretanto, que um apêlo de autoridades e povo mundo- 

 novenses ao Exmº Governador do Estado, antecipará tal vinda. O Governador que  

 tem sido bom para os outros não vai ser ruim para nós. É por isso que estou o- 

 timista com relação à vinda do telefone. Pessimismo não resolve. Os pessimistas 

 não acreditavam que nos viesse Paulo Afonso, que nos viesse o asfalto. E aí estão  
30 como estará, brevemente, o telefone.  

 Êle vem ai1 

 Mundo Novo, 17-8-976 

 EULÁLIO MOTTA 
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34.2 FACSIMILE DO MANUSCRITO FALANDO PARA O MUNDO 

 

 

 
                Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém (f.18vº). 
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34.2.1 Transcrição do manuscrito Falando para o mundo 

 

 

 

 Mundo Novo falando 

 para o mundo! 

                                   977- outubro, 10 

 A cidade de Mundo Novo 

 está vivendo momentos de mui- 

5 tas e justas alegrias, por  

 duplo motivo: aniversário  

 e Telefone. Completa 144  

 anos de descoberto o território 

 onde hoje se localiza a ci- 

10 dade. E recebe, nesta semana de  

 festas de aniversário, este pre- 

 sente régio, dado por seu po- 

 vo: o Telefone! 
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34.3 FACSIMILE DO MANUSCRITO QUADRAS  

 

 

 
                 Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém (f.18rº). 
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34.3.1 Transcrição do manuscrito Quadras 

 

 

 Mais um ano de governo! 

 Mais um ano se esvaiu... 

 E o n osso tão almeijado 

 Telefone não saiu! 

  

5 Que tristeza! Que vergonha! 

 Uma certeza se tem: 

 Com Dr. Roberto Santos 

 O Telefone não vem! 

  

 Ausencia de Antônio Carlos! 

10 Eis aí o nosso mal! 

 Com Dr. Roberto Santos 

 Nosso fracasso é total! 

  

 Governo de Antônio Carlos! 

 Era progresso! Alegria! 
15 Que Deus o mande de novo 

 Pra o Governo da Bahia! 
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34.4 FACSIMILE DO MANUSCRITO INTERROGAÇÕES (f. 25 rº) 
 

 

 
              Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém (f.25rº). 
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34.4.1 Transcrição do manuscrito Interrogações (f. 25 rº) 
 

 

 

  

 Interrogações 

  

 Quando o faminto sente o cheiro 

 dos quitutes da casa do vizinho, em- 

 che a boca dagua, fica com a- 
5 gua na boca. É esta a nossa situa- 

 ção, quando, famintos de Televisão recebe- 

 mos noticia do feliz Morro do Cha- 

 peu, {segundo a qual os fãs de  

 novelas em Morro do Chapéu estão  

10 radiantes} porque ali aparecem solução 

 para o problema. Televisão no Morro  

 do Chapéu deixou de ser piada;  

 {como} [↑ou tormento, como,] continua sendo [↑{piada}]  em Mundo Novo, 

 Piritiba e Tapiramutá. Nós, destes 

15 municipios somos os famintos de  

 agua na boca, sentindo o cheiro do 

 pão gostoso do nosso feliz visi- 

 nho Morro do Chapéu! 

 Numerosas pessoas, sem distinção de côr 

20 partidária tem apelado para mim 

 para que escreva, {protestos, sobe o as-} [↑proteste, bote a boca no mundo.] 

 {sunto. Mas} {P} /p\ergunto: escrever apelando pa- 

 ra quem? Haverá mesmo alguem pa- 

 ra quem possamos apelar? Mundo 
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34.5 FACSIMILE DO MANUSCRITO INTERROGAÇÕES (f. 25 vº) 
 

 

 
                   Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém (f.25vº). 
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34.5.1 Transcrição do manuscrito Interrogações (f. 25 vº) 
 

 

 

 

 ainda continua sendo um “órgão 

 de mãe e de pai.” 

 Acontece ainda o seguinte: se, [↑arrasta 6 panfleto e sem ou panfleto] faço 

 uma referencia elogiosa ao adver- 

5 sário, sou duramente censurado  

 por meu amigos. Se, [↑ao contrário, censurar{a} a  

 inércia , a passividade, expressão, {ne-} [↑o pouco] [↓ caso] 

 {gativa} do adversário, [pela fome de televisão sem dar um jeito,] posso ser 

 mal visto, odiado, {etc. e tal.} xingado, etc. e tal,  
10 E, assim, só me resta perguntar:  

 escrever o que? Escrever {perca} /pra\ que? 

 Apelar para quem? Haverá mês- 

 mo para quem [↑se] apelar? 

 Só me resta isto; escrever interro- 

15 gações. Interrogações que não sei  

 responder, que não posso respon- 

 der! E basta! 

  

                   [rubrica] 

                         22-6-977 
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34.6 FACSIMILE DO MANUSCRITO MISTÉRIO (f. 22 vº) 
 

 

 
                  Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém (f.22vº). 
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34.6.1 Transcrição do manuscrito Mistério (f. 22 vº) 
 

 

  

                                              6, 6, 77 

     Misterios... 

 Acho que há {m}/M\isterios e {M./m\is- 

 terios. Misterio com {m} /M\ {pequeno} /grande\ 

5 e {M}/m\isterio com {M}/m\ pequeno. Os Mis- 

 terios dogmáticos: da Santissima Trin- 

 dade,da Eucaristia, etc., etc., são Misterios  

 com M grande. Podemos considerar Misté- 

 rio com M grande a própria vida. Esta  
10 vidinha que todos nos vivemos e não 

 sabemos definir... Que é a vida? Você é  

 capaz de dar uma resposta certa, ple- 

 namente satisfatória? Eu não sou  

 capaz de tal proesa. {E não aceito 

15 que você, seja quem fôr, o seja.} 

 Mas neste comentário o que quero 

 pôr em foco é um misterio com m 

 pequeno. Misterio com m pequeno é  

 Misterio explicável... Depende ape- 
20 nas de a gente pegar uma pista, para  

 {se} descobrir a sua origem e a [↑sua] estó- 

 ria... Aqui está um: o porque de se di- 

 zer que em Mundo Novo não dá para se  

 pegar televisão diretamente de Salvador.  
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34.7 FACSIMILE DO MANUSCRITO MISTÉRIO (f. 23 rº) 

 
 

 
             Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém (f.23rº). 
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34.7.1 Transcrição do manuscrito Mistério (f. 23 rº) 
 

 

  

 Ontem, à noite 5 de junho de 1977, pega- 

 mos junto à torre, sem ela, apenas com  

 uma antena radar, o jogo treino da  

 Seleção com um combinado carioca, [↑diretamente de S.] o ti- 

5 mamente. Imagem e som totais.  

 Dizer, portanto, que há impossibilidade  

 de pegar televisão em Mundo Novo, direta- 

 mente de Salvador é um misterio... 

 misteriozinho que deve ter sua ori- 
10 gem e sua estória... Oh Mundo  

 Novo pesado! Terra tão rica, de pó- 

 vo tão simples, merece melhor sorte! 

 Por que Rui Barbosa pega diretamente 

 {Mundo Novo} de Salvador e Mundo No- 

15 vo não? Jacobina, rodeada serras enor- 

 mes, pega. Mundo Novo, não. Que é que  

 ha? Misteriozinho [↑danado] que precisa ser  

 explicado. Charada que precisa ser ma- 

 tada. Com a palavra os charadistas... 
20                    6,6,77 
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35 FAC-SÍMILE DO PANFLETO PONTOS DE VISTA... 
 

 

 
                            Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.886.CR6.02.001). 
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35.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO PONTOS DE VISTA... 

 
 

 PONTOS DE VISTA... 

  

 Tenho um amigo, muito íntimo, merecedor do máximo da minha estima, 

 que é arenista radical, intransigente, anti-emedebista total. Se motivos de ordem 

 pessoal o impedem de votar em candidato da Arena, vota em branco. Com o  

5 MDB, nunca! Acontece que o seu radicalismo arenista não impediu que fosse êle 

 um dos expurgados da Arena local pelos manda-chuvas da dita. Resultado: vota em  

 branco na eleição de amanhã, 15 de novembro de 1976. As constantes e fortes ten- 

 tativas da corrente de arenistas expurgados que apóiam o candidato do MDB, não  

 conseguiram demove-lo do seu ponto de vista de arenista radical. Aos eleitores que  

10 o procuravam pedindo orientação para votarem, em quem deveriam votar, a resposta 

 invariável era esta: “vote em quem sua consciência mandar”. É um ponto de vista  

 respeitável. Respeito-o. Mas não o adoto. Porque tenho tambem o meu ponto de vis- 

 ta que consiste no seguinte: ─ na esfera estadual ou federal, não darei, em hipótese 

 nenhuma, o meu voto ao MDB. Mas no âmbito municipal não vejo partidos, não  

15 vejo legendas, vejo pessoas. Não vejo arenistas e emedebistas, vejo amigos e inimigos. 

 Se ha dois candidatos e um é meu inimigo, voto no que não é meu inimigo, indife- 

 rente a legendas que nos pequenos municipios não passam de rótulos vazios de sen- 

 tido próprio, vazios de substância ideológica. Sem, entretanto, faltar com o devi- 

 do respeito às incontestáveis qualidades positivas do candidato inimigo. 

20 Considero que prefeitos municipais e vereadores de pequenos municipios in- 

 terioranos não têm influência nenhuma sobre a política da nação. Não alteram 

 em nada a substância, os propósitos, os objetivos da Política com P maiúsculo, da  

 Política Nacional.  

 Política de municipinhos é isto aí, esta baboseira que se viu: de “jacus” e “ca- 

25 racarás”, de “dodes e cobras”, de “jacus” e “panelas”... uma baboseira! E cantigui- 

 nhas cretinas visando ridicularizar a pessoa do candidato adversário... E senhoras e  

 velhos que não se respeitam, de dedos na boca, pulando e vaiando nas ruas, como 

 quaisquer capitães de areia! 

 Enfim... pontos de vista. 

  

30 Mundo Novo, 14 de novembro de 1976. 

 EULÁLIO MOTTA 

  

 P.S: - Escrevi o comentário supra, antes da eleição, para evitar que o resultado 

 dela tivesse influência na expressão dos pontos de vista referidos. Agora, manhã  

 de 16 de novembro, urnas ainda fechadas, prevendo resultado local da eleição, 

35 favorável à Arena, quero dizer o seguinte: devemos esperar que o Governador, 

 arenista que é, Prof. Roberto Santos, corresponda a esta vitória da Arena em nosso 

 município, atendendo às aspirações máximas dos munodnovenses no momento: pri- 

 meira e antes de tudo, o telefone; segunda: a abaixadora de Paulo Afonso em  

 Mundo Novo; terceira, como consequência da segunda, normalização definitiva 

40 da televisão em nosso município. E, finalmente: cais do rio Capivari, cujas erro- 

 soes ameaçam destruição parcial de uma praça e total de uma avenida.  
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36 FAC-SÍMILE DO PANFLETO ELEIÇÃO – CORRUPÇÃO  

 

 

 
                       Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.886.CR6.02.002). 
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36.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO ELEIÇÃO – CORRUPÇÃO  

 

 

 ELEIÇÃO – CORRUPÇÃO 

  

 Ronda por municípios, antes e depois da eleição de 1976... A corrupção nunca 

 chegou a tanto, nem mesmo nos ignominiosos tempos de João Goulart! 

 Um eleitor, “esperto”, inteligente, comentava com outro, que sua mulher teve seus 

5 dentes todos extraídos e uma ordem para o dentista fazer as duas chapas, em troca dos 

 votos dela e dêle marido. E concluiu: “Aquilo é que é candidato macho!” Assim, para  

 aquele homem simples, da roça, tal tipo de “negócio” não é corrupção, é uma questão  

 de machismo. 

 Outro, muito esperto, comentava que, com seus filhos, genros e noras, tem 8 votos. E  
10 como não tem nada com política, só daria os 8 votos a quem o desapertasse com mil cru- 

 zeiros. Foi a um candidato (Arena), fez a proposta e “o cara declarou que, infelizmente,  

 não estava podendo”. Foi ao outro candidato, (tambem Arena), “e a gaita saiu em cima 

 das buchas”. 

 Um outro, não matuto, gente da cidade, comentava: - “Tomei um ferro danado! 

15 “Mudei-me de município e recebi uma oferta de 500 cruzeiros por meu voto e não ude 

 pegar porque não havia transferido o meu título e não havia mais tempo para faze-lo. 

 “E o meu ferro aumentou quando soube que se tivesse o voto e exigisse mil cruzeiros o  

 cara me teria paga! “Fui votar em meu município. “}Queriam meu voto de graça. “Re- 

 sultado: votei em branco”. 
20 Um outro comentava, gosando com dose de cinismo: “Para pagamento de uma 

 despesa forçada, recebi 180 cruzeiros em troca de meu voto. “Votei no comprador? 

 “Para os bestas...” 

 Modalidade de corrupção que desta vez funcionou em proporções alarmantes: -  

 o eleitor importado. Ha municípios onde provavelmente vitorias não teriam sido 

25 vitorias se não tivesse havido o eleitor importado... Sujeira! Houve povoados onde, di- 

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

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

 denuncia porque não pode provar. Compradores e vendedores, é claro, não iriam confir- 

 mar. E ainda poderiam arrumar um processo de injuria e calunia pra o denunciante... 
30 Comicios foram realizados em lugarejos, com cem, cento e tantos, duzentos e mais 

 carros! Caminhões superlotados, incluindo menores, não raro acontecendo acidentes fa- 

 tais. Pra que? Pregações cívicas? Demagogia reles, xingamentos, bebedeiras, carnavais 

 extemporâneos! Milhões de litros de gasolina e oleo queimados nababescamente, estu- 

 pidamente, neste momento de tanto sofrimento do País com o problema do comus- 

35 tivel!. Louvado seja Desu! 

 Senhores responsaveis pela Revolução! Senhores responsaveis pelo presente e pelo 

 futuro do Brasil! Não haverá um grito de acabar com isto, com esta onda de lama  

 e corrupção? Isto é democracia? Isto é forma de se conseguir o tão apregoado aprimora- 

 mento democrático? Isto não está desmoralizado a Revolução? Isto não está rasgan- 
40 do, reduzindo a farrapos, a bandeira da anti-corrupção, desfraldada pela Revolução? 

 Em 1962, comentando corrupção eleitoral, em artigo que publiquei sob o titu- 

 lo de “Assalto ao poder”, dizia: - “Só ha um grito: - esperar... “Esperar a Revolução!” 

 E agora? Esperar mais o que? Apelar para quem, para o que? Não sei. Desgraça- 

 damente, não sei! 

45 Mundo Novo, (Bahia), 20-11-976. 

 EULÁLIO MOTTA 

 Do Caderno: “Diairo de um João Ninguem”, 
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36.2 FACSIMILE DO MANUSCRITO VOTO CAFONA (f. 1 rº) 
 

 

 
               Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém (f.1rº). 
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36.2.1 Transcrição do manuscrito Voto Cafona (f. 1 rº) 
 

 

 Voto cafona 

 Meu voto é um voto cafona. Con- 

 tinúo a crer em princípios, em ideo 

 logias, em doutrinas, em voto decorrente 

5 de conceitos. Concepção do universo e  

 do homem. Concepção de origem e fi- 

 nalidade da criação. Conceito do  

 cirador. Conceito de Estado e de Na- 

 ção. Capital. Trabalho. Participação do  

10 trabalhador nos lucros do capital.  

 Tudo isto em função de uma filoso- 

 fia. Filosofia com F maiusculo. 

 Filosofia mesmo e não filoso- 

 fia de futebol. Um candidato 

15 que tenha consciencia de princi- 

 pios. Existe, atualmente? Existe: os  

 comunistas. {os} {m}/M\arxis{ta}/mo\-leminis- 

 {ta}mo, que falam em nome de justiça 

 social, direito do trabalhador. E que,  

20 entretanto, quando no poder se  

 torna ditadura, não do trabalha- 

 dor, mas de uma “Nova classe”. 

 Ditadura cruel que esmaga. [↑Homem] em holocausto 

 de Estado. Tais candidatos atualmente 
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36.3 FACSIMILE DO MANUSCRITO VOTO CAFONA (f. 24 vº) 

 
 

 
               Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém (f.24vº). 
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36.3.1 Transcrição do manuscrito Voto Cafona (f. 24 vº) 
 

 

 59            Voto cafona... 

 Continuação de página inicial: 

 atualmente existentes estão camufla- 

 dos no partido de oposição. Eis por- 

5 que, reconhecendo embora a existen- 

 cia de grande homens do partido 

 da oposição, não lhe darei meu 

 voto. Infelizmente um voto con- 

10 ciente não pesa. Porque [↑há] milhares  

 [↑ou milhões] inconscientes que podem eleger 

 inimigos das nações. Eis porque  

 o liberalismo é um grande mal; 

 dá chances aos inimos da Pá- 
15 tria. Democracia, sim, Liberalismo,  

 não. Liberal democracia, não! Urge 

 que os grandes responsáveis pelo  

 Destino desta nossa grande Pa- 

 tria, potencia do futuro, en- 

20 contrem um meio de realizar  

 Democracia sem permitir libera- 

 lismos. Liberalizar é suicidar-se. Que 

 a coleta da vontade popular seja 

 feita através dos {seus} órgãos na- 
25 turais da Nação: os órgãos de classe,  
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36.4 FACSIMILE DO MANUSCRITO VOTO CAFONA (f. 25 rº) 
 

 

 
               Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém (f.25rº). 
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36.4.1 Transcrição do manuscrito Voto Cafona (f. 25 rº) 
 

 

                                                      60 

 profissionais, religiosos, artísticos,  

 etc. O liberalismo de partidos poli- 

 ticos leva à anarquia. A anarquia 

5 leva aos golpes, aos totalitarismos,  

 às ditaduras. Para salvação da Liber- 

 dade é preciso não permitir líber- 

 ralismo. Enquanto [↑isto] não for defini- 

 tivamente reconhecido, o destino das  

10 nações está em perigo. 

 Pergunto: haverá no proximo 15 de  

 novembro, algum candidato capaz de  

 merecer meu voto? Este voto cafona? 

 A Arena tem um conceito certo; visar 

15 o homem. O Estado feito para o Homem  

 e não o Homem para o Estado. Tomismo. 

 Mas não prega, não doutrina, não cria 

 mística. E sem mistica não ha motiva- 

 ção. É por isto que a Revolução está  

20 se esvaziando e o liberalismo oco e  

 podre tentando voltar à tona... Ten- 

 tando apenas. Porque liberalismo [↑coisa velha, coisa morta,] não en- 

 contra mais adesão e entusiasmo no cora- 

 ção da juventude. E para a vida de  

25 qualquer ideal é indispensável o fogo  

 d{o}/s\ jovens{tude}. A juventude atual 
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36.5 FACSIMILE DO MANUSCRITO VOTO CAFONA (f. 25 vº) 
 

 

 
                Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém (f.25vº). 
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36.5.1 Transcrição do manuscrito Voto Cafona (f. 25 vº) 
 

 
                                61 

 está desamparada. 

 Pergunto a mim mesmo: a quem dar  
 meu voto? Uma tristeza... 
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37 FAC-SÍMILE DO PANFLETO O TELEFONE  

 

 

 
                                                       Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.892.CR6.02.006). 
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37.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO O TELEFONE 

 

 

 O TELEFONE 

  

 E o telefone não vem... 

 Mundo Novo assim não vai! 

 Sai prefeito entra prefeito  

5 E o telefone não sai! 

  

 “Dentro de noventa dias” 

 Diz Miquinha, “a coisa vai!” 

 E vão-se os noventa dias 

 E o telefone não sai... 

  

10 “Dentro de noventa dias” 

 O Miquinha a repetir... 

 E vão-se [↑os] outros noventa  

 Sem telefone sair... 

  

 Mexem na torre, remexem,  

15 A torre é [→ firme] forte, não cai. 

 Mas com tal mexe e remexe    

 O telefone não sai.... 

  

 O Mundo Novo está orfão! 

 Orfão de mãe e de pai! 

20 É por isto certamente, 

 Que o telefone não sai... 

  

 Eminente Dr. Alfa, 

 Deste órfão  queira ser pai! 

 Pois do contrário, Dr., 
25 O telefone não sai! 

   

                Mundo Novo, 28/03/77 

  

                                    Liota 
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37.2 PROTOTEXTO – FACSIMILE DO MANUSCRITO DE O TELEFONE  
 

 

 
                   Fonte: Acervo de Eulálio Motta (H1.843.CL.07.007). 
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37.2.1 Transcrição do manuscrito de O Telefone 

 
 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

25 

  O TELEFONE 

 
 

E o telefone não vem {!}... 

Mundo Novo assim não vai! 

Sai prefeito entra prefeito,  
E o telefone não sai... 

 

“Dentro de noventa dias” 
Diz Miquinha, “a coisa vai!” 

E vão-se os noventa dias 

E o telefone não sai... 

 
“Dentro de noventa dias,” 

O Miquinha a repetir... 

E vão-se outros noventa  
Sem telefone sair... 

 

Mexem na torre, remexem,  
A torre é firme, não cai... 

Mas com tal mexe e remexe    

O telefone não sai.... 

 
O Mundo Novo está orfão! 

Orfão de mãe e de pai! 

É por isto certamente, 
Que o telefone não sai... 

  

Eminente Dr. Alva 
Deste orgão queria ser pai! 

Pois do contrário, Dr.,  

O Telefone não sai!  

 
                                                 Liota 

28-3-977 
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37.3 EDIÇÃO CRÍTICA DE O TELEFONE  

 

  

 

O TELEFONE
193

 

 

 

 

Manuscrito 

   

 E o telefone não vem... E o telefone não vem <!>... 

 Mundo Novo assim não vai!  

 Sai prefeito entra prefeito  Sai prefeito entra prefeito,  
5 E o telefone não sai! E o telefone não sai... 

   

 “Dentro de noventa dias”  

 Diz Miquinha, “a coisa vai!”  

 E vão-se os noventa dias  

 E o telefone não sai...  

   

10 “Dentro de noventa dias”  

 O Miquinha a repetir...  

 E vão-se [↑os] outros noventa  E vão-se outros noventa  

 Sem telefone sair...  

   

 Mexem na torre, remexem,   
15 A torre é [→ firme] forte, não cai. A torre é firme, não cai... 

 Mas com tal mexe e remexe     

 O telefone não sai....  

   

 O Mundo Novo está orfão!  

 Orfão de mãe e de pai!  

20 É por isto certamente,  

 Que o telefone não sai...  

   

 Eminente Dr. Alfa, Eminente Dr. Alva 

 Deste órfão queira ser pai!  

 Pois do contrário, Dr.,  

25 O telefone não sai!  

    

                Mundo Novo, 28/03/77 Liota 

   

                                    Liota 28-3-977 

  
 

  

                                                             
193 O texto tem dois testemunhos um manuscrito avulso (EH1.843.CL.07.007) e um impresso (EG3.892.CR6.02.006). 
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38 FAC-SÍMILE DO PANFLETO NOSSA TELÉ... 
 

 

 
                                                                Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.892.CR6.02.007). 
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38.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO NOSSA TELÉ... 

 

 
 NOSSA TELÉ... 

  
 A chuva está sendo pouca... 

 Apenas borrifa o chão... 

 Aqui só não falta chuva 
5 Na nossa televisão... 

  

 É piada e nada mais  
 A nossa televisão, 

 Com treme-treme e ruído 

 Só nos tráz desolação. 

  
10 Nosso bom televisor 

 Sem termos televisão, 

 É mobília de enfeitar 
 Algum canto do salão. 

  

 Como esperança não morre, 

15 Ha muita gente a esperar... 
 Ha pessoas afirmando 

 que a coisa vai melhorar... 

  
 Dizem elas que prefeitos  

 De uma extensa região, 

20 Incluindo Mundo Novo, 
 Vão nos dar televisão... 

  

 Televisão pra valer... 

 Televisão de verdade, 
 Inclusive a colorida,  

25 Virá pra nossa cidade... 

  
 Não Acredito, entretanto,  

 Por Deus do Céu, por Jesus 

 Que possamos ter telé 
 Com esta fraqueza de luz... 

  

30 Não acredito que possam  

 Nos trazer televisão 
 Se não nos trouxerem antes 

 A nossa sub-estação. 

  
 Sem esta tudo é debalde... 

35 Bolodório... lero-lero... 

 A telé sem energia, 

 Por Deus do céu que não quero! 
                            LIOTA 

 M. Novo, 22/4/77 
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38.2 PROTOTEXTO – FACSIMILE DO MANUSCRITO 1 DE NOSSA TELÉ... (f. 15 rº) 

 

 

 
                Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II (f. 15rº). 
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38.2.1 Transcrição do manuscrito 1 de Nossa Telé... (f. 15 rº) 

 
  

                    Nossa Telé... 

 

 Chove {muito} /pouco\ em M. Novo... 
 Apenas borrifa o chão... 

 Aqui só não cessa a chuva 

5 {Em} /Na\ nossa televisão... 
  

 É piada e nada mais 

 A nossa televisão... 
 Com treme [↑treme] {chiando} e chiando  

 Só nos {f}/t\raz irritação  

  

10 Nosso bom televisor, 
 Sem termos televisão, 

 É mobília de enfeitar  

 Algum canto de salão... 
  

 Como esperança não morre,  

15 Ha muita gente a esperar... 
 Ha muita gente afirmando 

 Que a coisa vai melhorar... 

  

 Dizem estes que prefeitos 
 De uma extensa região, 

20 Incluindo Mundo Novo... 

 Vão nos dar televisão... 
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38.3 PROTOTEXTO – FACSIMILE DO MANUSCRITO 1 DE NOSSA TELÉ... (f. 15 vº) 

 

 

 
                 Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II (f. 15rº). 

  



211 

 

38.3.1 Transcrição do manuscrito 1 de Nossa Telé... (f. 15 vº) 

 

 
  

 Televisão pra valer... 
 Televisão de verdade 

 Incluindo a colorida 

 Virá pra nossa cidade... 
  

5 No acredito, entretanto,  

 Por Deus do céu, por Jesus,  
 Que possamos ter telé... 

 {Sem antes termos a} /Com esta fraqueza de luz...\ 

  

 Não acredito que possam  
10 Nos trazer televisão.. 

 Se {antes} não nos trouxerem antes 

 {A} nossa sub-estação... 
  

 Sem  esta, tudo é debalde... 

 Bolodório, lero-lero... 

15 A telé sem energia... 
 Por Deus do ceu que não quero! 
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38.4 PROTOTEXTO – FACSIMILE DO MANUSCRITO 2 DE NOSSA TELÉ... (f. 17 rº) 

 

 

 
                    Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II (f. 17rº). 
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38.4.1 Transcrição do manuscrito 2 de Nossa Telé... (f. 17 rº) 

 

 
 A chuva está sendo pouca. 

 Apenas borrifa o chão... 
 Aqui {chuva} so não cessa chuva 

 Na nossa televisão... 

  
5 É piada e nada mais 

 A nossa televisão... 

 Com treme-treme e chiando 
 Só nos traz desolação... 

  

 Como esperança na morre, 

10 Ha muita gente a esperar... 
 há pessoas afirmando  

 Que “a coisa vai melhorar” 

  
 Dizem elas que prefeitos 

 De uma extensa região, 

15 Incluindo Mundo Novo,  

 Vão nos dar televisão 
  

               Vire 
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38.5 PROTOTEXTO – FACSIMILE DO MANUSCRITO 2 DE NOSSA TELÉ... (f. 17 vº) 

 

 

 
                  Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II (f. 17vº). 
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38.5.1 Transcrição do manuscrito 2 de Nossa Telé... (f. 17 vº) 

 
  

 

 Não acredito, entretanto,  
 Por Deus do céu, por Jesus, 

 Que possamos ter telé... 

 Com esta fraqueza de luz... 

  
5 Não acredito que possam 

 Nos trazer televisão 

 Se não nos trouxerem antes  
 A nossa sub-estação. 

  

 Sem esta, tudo é debalde! 

10 Bolodório, lero-lero... 
 A telé sem energia,  

 Por Deus do céu que não quero! 

  
                       17-4-977 
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38.6 EDIÇÃO CRÍTICA DE NOSSA TELÉ... 

 
 NOSSA TELÉ...

194
 Manuscrito 1 Manuscrito 2 

    

 A chuva está sendo pouca... Chove <muito> /pouco\ em M. Novo... A chuva está sendo pouca.  

 Apenas borrifa o chão...   

 Aqui só não falta chuva Aqui só não cessa a chuva  

5 Na nossa televisão {Em}/Na\ nossa televisão...  

    

 É piada e na mais    

 A nossa televisão,    

 Com treme-treme e ruído Com treme [↑treme] {chiando} e chiando Com treme-treme e chiando 

 Só nos tráz desolação. Só nos {f}/t\raz irritação... Só nos traz desolação... 

    

10 Nosso bom televisor Nosso bom televisor, [Esta estrofe não consta no testemunho] 

 Sem termos televisão,  [Esta estrofe não consta no testemunho] 

 É mobília de enfeitar  [Esta estrofe não consta no testemunho] 

 Algum canto do salão.  [Esta estrofe não consta no testemunho] 

    

 Com esperança não morre,   Como esperanças na morre, 

15 Há muita gente a esperar...   

 Há pessoas afirmando Há muita gente afirmando  

 Que a coisa vai melhorar...  Que “a coisa vai melhorar” 

    

 Dizem elas que prefeitos Dizem estes que prefeitos  

 De uma extensa região,   

20 Incluindo Mundo Novo Incluindo Mundo Novo...  

 Vão nos dar televisão...  Vão nos dar televisão 

    

 Televisão para valer...  [Esta estrofe não consta no testemunho] 

 Televisão de verdade,  [Esta estrofe não consta no testemunho] 

 Inclusive a colorida,   [Esta estrofe não consta no testemunho] 

25 Virá pra nossa cidade...  [Esta estrofe não consta no testemunho] 

    

 Não acredito entretanto, Não acredito, entretanto, Não acredito, entretanto, 

 Por Deus do Céu, por Jesus   

 Que possamos ter telé   

 Com esta fraqueza de luz... {Sem antes termos a} /Com esta fraqueza 

de luz...\ 

 

    

30 Não acredito que possam    

 Nos trazer televisão Nos trazer televisão...  

 Se não nos trouxerem antes Se {antes} não nos trouxerem antes  

 A nossa sub-estação. A nossa sub-estação...  

    

 Sem esta tudo é debalde...  Sem esta tudo é debalde! 

35 Bolodório... lero-lero...   

 A telé sem energia,  A telé sem energia...  

 Por Deus do céu que não quero!   

 LIOTA  17-4-977 

 M. Novo, 22/4/77   

                                                             
194

 O texto possui três testemunhos dois manuscritos: Manuscrito 1 no caderno Diário de um João Ninguém II f. 15r e 15v; 

Manuscrito 2 no caderno Diário de um João Ninguém II f. 17rº e 17vº. O texto de base para essa edição foi o impresso. 
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39 FAC-SÍMILE DO PANFLETO CHEGOU! 

 

 

 
                                                         Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.892.CR6.02.008). 
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39.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO CHEGOU! 

 

 
 CHEGOU! 

  
 Os versinhos bem bolados 

 Que todo mundo gostou, 

 Agora voltam gritando: 
5 O telefone chegou! 

  

 Quem não chora é que não mama. 
 Nos versinhos se chorou... 

 Valeu a pena chorar 

 Que o telefone chegou! 

  
10 O povo entrou com “tutu”... 

 Prefeitura completou... 

 Valeu a pena, valeu... 
 Que o telefone chegou! 

  

 Muita gente endinheirada 

15 Cooperar recusou. 
 Apesar desses pães duros 

 O telefone chegou! 

  
 Um restinho de tristeza, 

 Todavia inda ficou: 

20 É que veio o telefone  
 Mas TEVÊ não melhorou! 

  

 Resta, entretanto, esperar 

 Com gostosura de mel: 
 O canal 4 promete 

25 Ser nosso papai Noel... 

  
 Que venha tambem o 5 

 Uma vez que o 4 vem... 

 “Um é pouco... dois é bom...” 
 Não fazem mal a ninguem... 

  

30                                    Liota 

 Mundo Novo, Setembro de 1977 
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39.2 PROTOTEXTO – FACSIMILE DO MANUSCRITO CHEGOU! (f. 34 rº) 

 

 

 
              Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II (f. 34rº). 
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39.2.1 Transcrição do manuscrito Chegou! (f. 34 rº) 

 
  

Chegou! 

  
 Uns versinhos bem bolados  

 Que todo muno gostou... 

 E o resultado está aí: 

5 O telefone chegou! 
  

 Quem não chora é que não mama... 

 Nos versinhos se chorou... 
 Valeu a pena chorar... 

 Que o telefone chegou... 

  

10 O povo entrou com “tutú”... 
 A prefeitura pagou... 

 Valeu a pena, valeu... 

 Que o telefone chegou... 
  

 Muita gente endinheirada 

15 colaborar se negou... 
 Apesar de tais pães duros... 

 O telefone chegou... 

  

 Um{a}  {tristeza}/restinho\ {†} [↑de] tristeza  
 Todavia, ainda ficou: 

20 É {Apenas chegou †} o telefone  

 Mas {a} tevê não {chegou}/melhorou\... 
  

 [→{Na}/Resta\ esperança, entretanto,  

 com gostosura de mel: 
 O canal 4 promete. 

 Ser nosso Papai Noel...] 

  

 [→(Ver pagina anterior) 
 Liota - 12-9-77] 
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39.3 PROTOTEXTO – FACSIMILE DO MANUSCRITO CHEGOU! (f. 33 vº) 

 

 

 
             Fonte: Caderno Diário de um João Ninguém II (f. 33vº). 
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39.3.1 Transcrição do manuscrito Chegou! (f. 33 vº) 

 

 
 Continuação de “chegou!” 

  
 Que venha também o {4}/5\ 

 Uma vez que o {5} /4\ vem... 

 “Um é pouco... dois é bom...” 
5 Não fazem mal a ninguem... 

  

                Liota.  12, 9, 77 
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39.4 EDIÇÃO CRÍTICA DE CHEGOU! 

 
   

Manuscrito 

 CHEGOU!
 195

  

   

 Os versinhos bem bolados  

 Que todo mundo gostou, Que todo mundo gostou... 

 Agora voltam gritando: E o resultado está aí: 

5 O telefone chegou!  

   

 Quem não chora é que não mama. Quem não chora é que não mama... 

 Nos versinhos se chorou...  

 Valeu a pena chorar Valeu a pena chorar... 

 Que o telefone chegou! Que o telefone chegou... 

   

10 O povo entrou com “tutu”... O povo entrou com “tutú”... 

 Prefeitura completou... A prefeitura completou... 

 Valeu a pena, valeu...  

 Que o telefone chegou! Que o telefone chegou... 

   

 Muita gente endinheirada Muita gente endinheirada 

15 Cooperar recusou. Colaborar se recusou. 

 Apesar desses pães duros Apesar desses pães duros... 

 O telefone chegou! O telefone chegou... 

   

 Um restinho de tristeza, Um{a}  {tristeza}/restinho\ {†} [↑de] tristeza 

 Todavia inda ficou: Todavia, ainda ficou: 

20 É que veio o telefone  É {Apenas chegou †} o telefone 

 Mas TEVÊ não melhorou! Mas {a} tevê não {chegou}/melhorou\... 

   

 Resta, entretanto, esperar {Na}/Resta\ esperança, entretanto 

 Com gostosura de mel:  

 O canal 4 promete  

25 Ser nosso papai Noel...  

   

 Que venha tambem o 5 Que venha também o {4}/5\ 

 Uma vez que o 4 vem... Uma vez que o {5} /4\ vem... 

 “Um é pouco... dois é bom...”  

 Não fazem mal a ninguem...  

   

30                                    Liota  

 Mundo Novo, Setembro de 1977  

   

 

 

 

  

                                                             
195 O texto tem dois testemunhos: um manuscrito no caderno Diário de um João Ninguém II (f. 33vº e 34rº) e o impresso que foi utilizado 

como texto de base para essa edição. 
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40 FAC-SÍMILE DO PANFLETO A MAIOR  

 

 

 
                        Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.892.CR6.02.009). 
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40.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO A MAIOR  

 

 
 A MAIOR 

  
 Intenção de “pendurar as chuteiras...” Isto é: de parar a minha pena, entrega-la  à   

 ferrugem. Pena que escrevia sonetos, redondilhas, poemas e crônicas, nesta onda de “pen- 

 durar chuteiras”... onde muitas vezes repetida, quebrando-se nas rochas de acontecimentos  
5 imprevistos. Desta vez o acontecimento foi este: a extraordinária XXV exposição de pe- 

 cuária em Mundo Novo. Não digo agro-pecuária porque, na verdade, tais exposições,  

 aqui, como em Itapetinga, Conquista e toda parte, tem sido somente de pecuária. Agro 
 tem sido apenas no papel... Literatura... Ficção... 

 Extraordinária XXV exposição, considerada, unanimemente, como a maior de todas que 

10 já tivemos. De muitos visitantes se ouviram expressões assim: “nunca vi exposição igual 

 a esta”. Assim, não eram só os locais que o diziam. A maior! Por que “a maior?” Antes 
 de tudo: maior em presença de povo e de carros, de um lado e outro do asfalto tinham  

 quase um quilômetro de extensão! 

 Maior em número e negócios de raças lieteiras: holandezas, Schwyz, normanda, si- 
15 mental, fleckwin. E, principalmente, mestiços de tais raças com o indubrasil. Nesta expo- 

 sição a raça indubrasil voltou a subir de cotação. Volta-se a verificar que a raça indu- 

 brasil é o grande coringa do mundo bovino. Como qualquer raça o mestiço de indubra- 

 sil abafa a banca. Em virtude de tal verificação, há muitos pecuaristas comprando femeas 
 indubrasil para p{o}/ô\r com touros de raças leiteiras e vice-versa: - fêmeas leiteiras com touros 

20 indubrasil. Daí esta nova subida de cotação do indubrasil, muitas vezes combatido e nunca 

 vencido.  
 Maior em alegria do povo: ─ conseqüência da presença do “Rodeio Ferradura”,  

 de Montes Claros, rodeio especializado, executado por exímios montadores que merece- 

 ram aplausos da multidão que superlotava o parque. E, também, a presença de tantas bo- 
25 cas de alto-falantes, em carro especial vindo de Jacobina.  

 Maior quantidade de raças; além das leiteiras, já citadas, o gir, o guzerá, o nerole, o do- 

 minante indubrasil, o búfalo. E, ainda, caprinos, ovinos, suínos, instalados em pavilhão 

 recém-construido. Maior em vendagem, que foi Record: ─ 40 milhões, graças à boa Von- 
 tade dos Bancos presentes: do Brasil, agências de Mundo Novo, Monte Alegre e Rui 

30 Barbosa; Baneb e Econômico.  

 Maior em quantidade de gados nos currais, lotando 110 currais, excedendo-se ainda 
 em mangueiros visinhos! Merece especial destaque a boa vontade dos Bancos. Ou, mais 

 precisamente, dos gerentes e funcionários dos bancos referidos. Foi um dos pontos altos 

 desta extraordinária exposição. 
35 Destaque-se, ainda, e, finalmente, que tão grande êxito se deve, em grande parte,  

 à dedicação, ao esforço enorme, aos sacrifícios do presidente da cooperativa, José dos  

 Santos Navarro e ao Secretário, Antonio Trindade, eficientemente auxiliados pelo geren- 

 te da cooperativa, Cassiano Almeida e seus auxiliares, que formam verdadeira equipe de   
 trabalho, otimismo, confiança, êxito. Sem esta equipe não teriamos esta beleza: nossa 

40 maior exposição.  

 Nossas palmas para a equipe.  
 Mundo Novo, 4 de abril de 1978. 

 EULÁLIO MOTTA 
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41 FAC-SÍMILE DO PANFLETO O MOMENTO OPORTUNO  

 

 

 
Acervo de Eulálio Motta (EG3.892.CR6.02.010). 
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41.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO O MOMENTO OPORTUNO 

 
  

O MOMENTO OPORTUNO 

  
 Há pessoas que gostam de fazer, aos conhecidos, a seguinte pergunta: ─ “Se 

 você conseguisse fazer 13 pontos, sozinho, na esportiva,que faria com tanto dinheiro? 

 Seria interessante uma coleção de respostas a esta pergunta. Faze-lo, entretanto, não é  

5 minha intenção, pelo menos neste momento. O que quero é dizer como eu responderia a  
 esta pergunta se alguem m´a fizesse. Responderia: “Antes de tudo, como realização 

 prioritária, imediata, mandaria erguer, na praça municipal de Mundo Novo, uma estátua 

 de bronze do Governador ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES. “O que restasse eu 
 aplicaria em coisas de interesse pessoal e social.” 

10 Por que tal estátua? É isto que quero comentar, em nome da gratidão mundo- 

 novense. Pergunto: ─ quem nos trouxe o asfalto? Luiz Viana Filho planejou-o, iniciando a  

 estrada do feijão (a êle nossa gratidão), Antônio Carlos executou-o, até nós, 179 quilô- 
 metros, e o levou até Xique-Xique, mais 288 quilômetros. Quem trouxe a luz de Paulo 

 Afonso? Mais uma vez: Luiz Viana Filho prometeu, planejou, Antonio Carlos executou. 

15 Quem levou os fios de Paulo Afonso ao Cobé, ao Alto Bonito, ao Umbuzeiro, a Mon- 
 te Alegre? Antônio Carlos Magalhães. Sem este trabalho executado por Antônio Carlos 

 Magalhães, a luz de São Francisco não poderia chegar a aquelas populações. 

 Quem reformou, modernizou, aperfeiçoou o nosso parque de exposições com 
 investimento de centenas de milhares de cruzeiros? Antonio Carlos Magalhães. Quem  

20 deu a Mundo Novo um ótimo campo de pouso de aviões? Antônio Carlos Magalhães. 

 Quem deu a Mundo Novo um Colégio Polivalente? Antônio Carlos Magalhães. Qual foi  

 o governador que escolheu Mundo Novo para sede de início das festividades do primei- 
 ro aniversário de um período de governo? Antônio Carlos Magalhães. 

 Eis porque, se fosse premiado com milhões da “esportiva”, a primeira coisa  

25 que faria seria mandar construir na praça principal de Mundo Novo, uma estátua de  
 bronze do inolvidável benfeitor do nosso município. Seria um monumento imperecível de  

 gratidão e reparação. Sim: reparação. Isto mesmo: reparação. Ele sabe porque. Mundo  

 Novo sabe porque. 
 Este comentário foi feito muitas vezes, em bate-papos com familiares e amigos, 

30 “Um dia – dizia – este comentário será feito com o preto no branco. Quando chegar  

 um momento oportuno.” E agora, que o extraqordinário homem público volta, nos braços  

 do povo, ao governo da Bahia, considero que chegou o momento oportuno.  
 Telegrafei-lhe nestes termos: - “Enfim voltastes! Bahia feliz! Graças a Deus!” 

 O povo estava triste. mas o Homem voltou! Voltou e “não mudou”! e a alegria  

35 do povo retornou! O momento oportuno! 
  

 Mundo Novo (Ba), 20 de abril de 1978 

 EULÁLIO MOTTA 
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42 FAC-SÍMILE DO PANFLETO ALTO BONITO... 

 

 

 
                        Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.892.CR6.02.010). 
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42.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO ALTO BONITO... 

 
 ALTO BONITO... 

  

 Desde que Paulo Afonso chegou ao Alto Bonito, que sonhava com uma  
 oportunidade de ir lá, à noite, para apreciar a iluminação na terrinha onde vi- 

 vi a minha infância. Naquele tempo só se via rua clara no Alto Bonito quan- 

5 do a lua exibia a cara redonda, “prateando a solidão, como diria o Catulo... 

 De dia eram os cavalos de pau e as arapucas nas capoeiras de cansa-cavalo 
 ou moleque-duro da casa de Báia... (Pedro da Báia tinha uma cachorra chama- 

 da “Deixa-fama”; e a gente bolia com ele dizendo que o nome da cachorra  

 era “deixa-fome”. Danava![)] 
10 Como ia dizendo: sonhava com uma oportunidade de ver o Alto Bonito  

 de noite, desde que levaram Paulo Afonso pra lá. Um dia desses, dia de do- 

 mingo, dia de feira no Alto Bonito, lá estive à tarde e entrei pela noite... 

 Domingo, dia de feira no Alto Bonito! Cadê você, Catarino? Lembro de seu  
 companheiro de pinga – Pedro Zóio, bebendo cachaça e fazendo barulho aos  

15 domingos... Mestre Elias... Zé Trapaiado.. Nenem Quixe, que continua no  

 Alto Bonito de hoje... cabeça de algodão, aposentado , apesar disto, ainda 
 dando duro na lua da sela, em viagens a Mundo Novo, buscando jornais, 

 revistas, brugunzos do patrão... D. Fiinha, que neste ano de 78, chega ao fim de- 

 pois de ter assistido a passagem de seu centéssimo-décimo-oitavo aniversario. 
20 Naquêle tempo Alto Bonito não tinha rádio de pilhas, não tinha Paulo 

 Afonso, não tinha televisão... Mas tinha muita fé católica e muita alegria. Fé 

 e alegria que explodiam em festas memoráveis, nas novenas de Sant´Ana e no  

 mês de Maria... E tinha os umbuzeiros dos pastos de Amado Bahia, alegria 
 dos meninos... E a mangueira de Papai em cuja sombra se fazia a feira, on- 

25 de se vendiam brevidades e pipocas de goma de Mitila. E a boniteza mar- 

 cante de Vicentina, a menina mais bonita do arraial! E as outras meninas... 
 Namoricos infantis na escola... Vicentina não dava bola pra nenhum... 

 A escola... professores sucessivos: D. Zizinha, Maria Candida, João Vilaronga, 

 professor Pô{p}/j\o, que era doente: Veio da Bahia [(]Salvador), para tomar ares  
30 no Alto Bonito. Tinha tosse seca e bebia mel de uruçu. Quem não queria 

 botar menino na escola de Papai, botava na de Iaiá das Piabas... Não tinha  

 escola municipal. E muito menos estadual. Papai é quem não deixava Alto Bonito  

 sem escola. Mania que ele tinha. Agora Alto Bonito tem escola municipal, 
 escola estadual... E tem caras diferentes, caras diferentes... Neste Alto bonito  

35 de hoje sou quase um desconhecido. Parece que me vêem com cara de fo- 

 rasteiro... com ares de turista... O que não está muito diferente é noite sem  
 lua: ─ as ruas continuam no quase escuro – de 24 lâmpadas que botaram nas  

 ruas só vi 4 acesas... E, assim mesmo, fraquinhas... parecendo de 100 velas 

 ou menos, apesar de informação em contrário. Penduradas do cocorute de  

40 postes muito altos, parecem arremedos de fifós... Não culpo a administra- 
 ção municipal. culpo os residentes atuais que não botam a boca no mundo, 

 gritando por reposição de lâmpadas... e lâmpadas eu não façam papel de  

 fifós... “Quem não chora não mama”, minha gente! (I) 
 Alto Bonito! de Jeremias... De Mãe Andreza... Alto Bonito de meu  

45 gado de osso... Alto bonito que já era,.. 

  
 Mundo Novo, 14/7/1978. 

                                                                   EULALIO MOTTA 

  

 (  ) -  Depois de escrito esse comentario, soube que as lâmpadas apagadas 
 foram reacesas.  
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42.2 EDIÇÃO CRÍTICA DE ALTO BONITO... 
 

 ALTO BONITO...
196

  
   

 Desde que Paulo Afonso chegou ao Alto Bonito, que sonhava com uma   

 oportunidade de ir lá, à noite, para apreciar a iluminação na terrinha onde vi-  

 vi a minha infância. Naquele tempo só se via rua clara no Alto Bonito quan-  
5 do a lua exibia a cara redonda, “prateando a solidão, como diria o Catulo...  

 De dia eram os cavalos de pau e as arapucas nas capoeiras de cansa-cavalo  

 ou moleque-duro da casa de Báia... (Pedro da Báia tinha uma cachorra chama-  
 da “Deixa-fama”; e a gente bolia com ele dizendo que o nome da cachorra   

 era “deixa-fome”. Danava!) era “deixa-fome”. Danava![)] 

10 Como ia dizendo: sonhava com uma oportunidade de ver o Alto Bonito   

 de noite, desde que levaram Paulo Afonso pra lá. Um dia desses, dia de do-  
 mingo, dia de feira no Alto Bonito, lá estive à tarde e entrei pela noite...  

 Domingo, dia de feira no Alto Bonito! Cadê você, Catarino? Lembro de seu   

 companheiro de pinga – Pedro Zóio, bebendo cachaça e fazendo barulho aos   
15 domingos... Mestre Elias... Zé Trapaiado.. Nenem Quixe, que continua no   

 Alto Bonito de hoje... cabeça de algodão, aposentado , apesar disto, ainda  

 dando duro na lua da sela, em viagens a Mundo Novo, buscando jornais,  
 revistas, brugunzos do patrão... D. Fiinha, que neste ano de 78, chega ao fim de-  

 pois de ter assistido a passagem de seu centéssimo-décimo-oitavo aniversario.  

20 Naquêle tempo Alto Bonito não tinha rádio de pilhas, não tinha Paulo  

 Afonso, não tinha televisão... Mas tinha muita fé católica e muita alegria. Fé  
 e alegria que explodiam em festas memoráveis, nas novenas de Sant´Ana e no   

 mês de Maria... E tinha os umbuzeiros dos pastos de Amado Bahia, alegria  

 dos meninos... E a mangueira de Papai em cuja sombra se fazia a feira, on-  
25 de se vendiam brevidades e pipocas de goma de Mitila. E a boniteza mar-  

 cante de Vicentina, a menina mais bonita do arraial! E as outras meninas...  

 Namoricos infantis na escola... Vicentina não dava bola pra nenhum...  
 A escola... professores sucessivos: D. Zizinha, Maria Candida, João Vilaronga,  

 professor Pôjo, que era doente: Veio da Bahia (Salvador), para tomar ares  professor Pô{p}/j\o, que era doente. Veio 
da Bahia (Salvador), para tomar ares: 

30 no Alto Bonito. Tinha tosse seca e bebia mel de uruçu. Quem não queria  

 botar menino na escola de Papai, botava na de Iaiá das Piabas... Não tinha   

 escola municipal. E muito menos estadual. Papai é quem não deixava Alto Bonito   

 sem escola. Mania que ele tinha. Agora Alto Bonito tem escola municipal,  
 escola estadual... E tem caras diferentes, caras diferentes... Neste Alto bonito   

35 de hoje sou quase um desconhecido. Parece que me vêem com cara de fo-  

 rasteiro... com ares de turista... O que não está muito diferente é noite sem   
 lua: ─ as ruas continuam no quase escuro – de 24 lâmpadas que botaram nas   

 ruas só vi 4 acesas... E, assim mesmo, fraquinhas... parecendo de 100 velas  

 ou menos, apesar de informação em contrário. Penduradas do cocorute de   
40 postes muito altos, parecem arremedos de fifós... Não culpo a administra-  

 ção municipal. culpo os residentes atuais que não botam a boca no mundo,  

 gritando por reposição de lâmpadas... e lâmpadas eu não façam papel de   

 fifós... “Quem não chora não mama”, minha gente! (I)  
 Alto Bonito! de Jeremias... De Mãe Andreza... Alto Bonito de meu   

45 gado de osso... Alto bonito que já era,..  

 Mundo Novo, 14/7/1978.  
                                                                   EULALIO MOTTA  

 (  ) -  Depois de escrito esse comentario, soube que as lâmpadas apagadas  

 foram reacesas.   

                                                             
196 No conjunto dos exemplares preservados no acervo, há panfletos com correções nas linhas 9 e 29 e outros sem correções. 
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42.3 PARATEXTOS: POESIAS  

 

42.3.1 Fac-símile do manuscrito avulso Para Alto Bonito (reto) 

 

 
                Fonte: Manuscrito avulso (EH1.829.CL.06.003 - reto). 
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42.3.1.1 Transcrição do manuscrito Para Alto Bonito 

 

 
 Para Alto Bonito... 

  
 Alto Bonito! Eu me lembro 

 de meu tempo de menino... 

 Missa era tempo de festa... 
5 Na igreja tocavam sino... 

  

 Os umbus dos umbuzeiros 
 de seu Amando Bahia, 

 era uma festa constante! 

 era festa todo dia! 

  
10 Os umbuzeiros cortaram... 

 botaram fogo, queimaram... 

 As alegrias das crianças, 
 corações duros mataram... 

  

 As festas da Padroeira, 

15 festas mais de u ma semana, 
 louvores à Padroeira,  

 Nossa Senhora Sant´Ana! 

  
 Vinha gente da cidade 

 e dos arraiais visinhos... 

20 Ladeira do corredor... 
 e por todos os caminhos... 

  

 Lembro do Alto Bonito! 

 De meu tempo de menino... 
 Saudades d´aquele tempo... 

25 Saudades d´aquele sino... 

                                          [rubrica] 
                                             20-6-986 

 x vire 
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42.4.1 Fac-símile do manuscrito avulso Para Alto Bonito (verso) 

 

 

 
 Fonte: Manuscrito avulso (EH1.829.CL.06.003 - verso). 
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42.4.1.1 Transcrição do manuscrito avulso Para Alto Bonito (verso) 

 

 
 As festas da Padroeira! 

 Foguetes, bombas, bombões... 
 e denoite, no recinto  

 da igreja eram leilões! 

  
5 Recordo de Alto Bonito... 

 De meu tempo de menino... 

 Saudades daquele tempo... 
 Lembranças daquele sino... 
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42.5.1 Fac-símile do datiloscrito avulso Alto Bonito (f. 1) 

 

 

 
                             Fonte: Datiloscrito avulso (EC1.48.CV1.22.009). 
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42.5.1.1 Transcrição do datiloscrito avulso Alto Bonito (f. 1) 

 
  

ALTO BONITO 

  
 EULÁLIO DE MIRANDA MOTTA 

 MUNDO NOVO – BAHIA. 

  

 15 de abril de 1907, 
5 Começo deste século fantástico. 

 Naquele dia, 

 em casa de meu pai, 
 alegria| alegria| alegria| 

 porque aquele dia 

10 nasceu um menino| 

 Imagino o ambiente, 
 em casa de meu pai 

 e no arraial, naquele dia: 

 Metila mãe-preta da gente. 
15 anciosa para ver o recém-nascido 

 para ver com quem seria parecido. 

 E a presença da parteira mãe Andreza  
 com seu cachimbo de barro. 

 E as comadres chegando para as visitas. 

20 Iaiá Lucinda, a primeira a chegar. 

 Sinhá Bela, cega, passando as mãos nas paredes 
 sem poder enxergar o menino. 

 Outros vizinhos chegando, conversando 

 com a mãe do menino, ainda jovem, 
25 forte, bonita, satisfeita... 

 Era o assunto do dia no arraial. 

 Na venda de Seu Tito 
 no balcão de Tio Zé Motta, 

 na casa da professora, 

30 o assunto da conversa era aquele: 

 o nascimento de um menino 
 na casa de seu Totonho... 

 O nascimento de um menino| 

 Qual seria o seu destino?| 
35 Hoje... 15 de abril de mil, novecentos e oitenta e tantos 

 Alto Bonito ainda existe.  
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42.6.1 Fac-símile do datiloscrito avulso Alto Bonito (f. 2) 

 

 

 
                   Fonte: Datiloscrito avulso (EC1.48.CV1.22.009). 
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42.6.1.1 Transcrição do datiloscrito avulso Alto Bonito (f. 2) 

 
  

continuação 

  
 Metila não existe mais. 

 Não existe mais o pai do menino. 

 Não existe mais a mãe do menino. 

5 Mãe Andreza não existe mais  
 Nem Iaiá Lucinda. 

 Nem seu Tito. 

 Nem seu Antônio Secundo. 
10 Nem Tio Zé Motta. 

 Nem Tio Olavo. 

 Nem o menino. 

 O menino também não existe mais| 
 A velha mangueira da praça, 

15 carregada de mangas e passarinhos 

 também não existe mais. 
 Nem a capoeira de cansa-cavalo 

 da casa de Búia. 

 Ninguém dá notícia de Pedro de Búia. 
20 Nem de Pedro Zóio 

 Nem de Zé Trapaiado. 

 Os passarinhos desapareceram. 

 Vítimas das arapucas, para as gaiolas das cidades. 
 Cortaram, queimaram, destruíram  

25 os umbuzeiros do pasto de Amando Bahia. 

 Fonte de alegrias das crianças do arraial, 
 destruíram| 

 Alto Bonito está muito diferente| 

 Automóveis... Ónibus... Luz elétrica... Televisão... 
30 Aquele Alto Bonito bucólico 

 de Mãe Andreza 

 com seu cachimbo de barro 

 se acabou| 
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43 FAC-SÍMILE DO PANFLETO A MENOR... 

 

 

 
                              Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.896.CR6.02.010). 
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43.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO A MENOR... 

 
 A MENOR... 

  

 Comentei a exposição de pecuária XXV, sob o título de  
 “A Maior”. Agora, para comentar {o}/a\ que ontem se encerrou,  

 calha, muito bem, o título de “A menor”.  

5 A pecuária local vem sendo perseguida, quando a inten- 

 ção expressa dos governos Federal e Estadual é amparar o  
 pecuarista, estimular a produção, para se colocar o Brasil em  

 condições de matar a fome de carne do mundo, folgando o pa- 

 ís de divisas. Mas em exposições como essa que ontem se em- 
10 cerrou, a preocupação maior é perseguir o pecuarista, massa- 

 crar a precuaria. 

 Coisas incríveis aconteceram nessa XVI exposição de  

 animais em Mundo Novo! imagine-se que inventaram a teoria  
 de que mundonovense não deve compara nem vender a mun- 

15 donovense em regime de financiamento! Ora, o maior numero  

 de selecionadores de raças nobres de bovinos, na região, se  
 compõe de mundovenses. O maior numero consequenteimen- 

 te de compradores e vendedores se compõe, logicamente, de  

 mundonovenses. Aplicada a esdrúxula teoria, serão duramente 
20 atingidas as exposições de pecuária, não só de Mundo Novo,  

 mas de toda a região! Além da perseguição dos financiamen- 

 tos, a imoralidade dos julgamentos. Nessa lamentável exposi- 

 ção, aconteceu coisa que nunca se viu e nem nunca se ouviu 
 dizer! {v}/V\eja-se esta que é de pasmar[:] 

25 Um touro sem registro e com peso {além}/aquem\ do estabelecido 

 nos regulamentos, concorrer com um touro registrado, e de pe- 
 so superior ao exigido, e o primeiro prêmio ficou com aquele, 

 aquele que teve registro recusado pela comissão de registro e  

 peso inferior ao estabelecido, IMORALIDADE [→!] {n}/N\ão sou pro- 
30 prietário do touro registrado, do touro vitima, mas não coni- 

 go deixar sem protesto a escandalosa imoralidade, desrespei- 

 to às autoridades e ao povo mundonovense.[s.] 

 Que os mundonovenses, autoridade e o povo não permi- 
 tam que tal imoralidade se repita em Mundo Novo, precisamos 

35 dar provas de que esta terra ainda tem brios! {c}/C\alar diante des- 

 sa imoralidade seria cometer outra imoralidade que se chama  
 covardia. A impunidade do crime é estímulo para novos crimes.  

 Se tal imoralidade se repetir em Mundo Novo, é o caso  

 de [↑se] {as}ir pra a imprensa, fazer denuncia, “dando os nomes   

40 aos bois”. 
  

                                   Mundo Novo, 31-03-1980 

                                                       Eulálio Motta         
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43.2 EDIÇÃO CRÍTICA DE A MENOR 

 
 A MENOR...

197
  

   

 Comentei a exposição de pecuária XXV, sob o título de   
 “A Maior”. Agora, para comentar a que ontem se encerrou,  1; 2; 3; 4: {o}/a\ 

 calha, muito bem, o título de “A menor”.   

5 A pecuária local vem sendo perseguida, quando a inten-  

 ção expressa dos governos Federal e Estadual é amparar o   
 pecuarista, estimular a produção, para se colocar o Brasil em   

 condições de matar a fome de carne do mundo, folgando o pa-  

 ís de divisas. Mas em exposições como essa que ontem se em-  
10 cerrou, a preocupação maior é perseguir o pecuarista, massa-  

 crar a precuaria.  

 Coisas incríveis aconteceram nessa XVI exposição de   

 animais em Mundo Novo! imagine-se que inventaram a teoria   
 de que mundonovense não deve compara nem vender a mun-  

15 donovense em regime de financiamento! Ora, o maior numero   

 de selecionadores de raças nobres de bovinos, na região, se   
 compõe de mundovenses. O maior numero consequenteimen-  

 te de compradores e vendedores se compõe, logicamente, de   

 mundonovenses. Aplicada a esdrúxula teoria, serão duramente  
20 atingidas as exposições de pecuária, não só de Mundo Novo,   

 mas de toda a região! Além da perseguição dos financiamen-  

 tos, a imoralidade dos julgamentos. Nessa lamentável exposi-  

 ção, aconteceu coisa que nunca se viu e nem nunca se ouviu  
 dizer! Veja-se esta que é de pasmar: 2;3;4: {v}/V\ - pasmar[:]  

25 Um touro sem registro e com peso aquem do estabelecido 1;2: {além}/aquem\ 

 nos regulamentos, concorrer com um touro registrado, e de pe-  
 so superior ao exigido, e o primeiro prêmio ficou com aquele,  

 aquele que teve registro recusado pela comissão de registro e   

 peso inferior ao estabelecido, IMORALIDADE1  Não sou pro- 1;2: [!] - {n}/N\  
30 prietário do touro registrado, do touro vitima, mas não coni-  

 go deixar sem protesto a escandalosa imoralidade, desrespei-  

 to às autoridades e ao povo mundonovenses. 1;2;3;4: mundonovense[s]. 

 Que os mundonovenses, autoridade e o povo não permi-  
 tam que tal imoralidade se repita em Mundo Novo, precisamos  

35 dar provas de que esta terra ainda tem brios! Calar diante des- 2;3;4: {c} /C\alar 

 sa imoralidade seria cometer outra imoralidade que se chama   
 covardia. A impunidade do crime é estímulo para novos crimes.   

 Se tal imoralidade se repetir em Mundo Novo, é o caso   

 de ir pra a imprensa, fazer denuncia, “dando os nomes   1;2;3;4: de [↑se] {as}ir 

40 aos bois”.  
   

                                   Mundo Novo, 31-03-1980  

                                                       Eulálio Motta          

 

  

                                                             
197 Nos exemplares preservados no acervo, há quatro nívies de emendas autógrafas apresentadas no aparato devidamente numeradas. 
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44 FAC-SÍMILE DO PANFLETO NO MATO SEM CACHORRO... 

 

 

 
                  Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.897.CR6.02.011). 
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44.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO NO MATO SEM CACHORRO... 

 

 
 NO MATO SEM CACHORRO... 

  
 As cadeiras do Congresso Nacional têm estado vazias. Na hora  

 da chamada do Presidente, ninguém responde porque as cadeiras estão sem  

 os fundilhos de suas excelências. Consequência: a data para a eleição de 15 
5 de novembro de 1982 ficou sem ser discutida e, consequentemente, sem  

 aprovação. Não se discute se vai ou não haver eleição no dia 15 de novem- 

 bro de 1982. O motivo da discussão é outro: - Se tal data 15 de novembro 
 deve ser fixa ou móvel, dependente de aprovação do Superior Tribunal Elei- 

 toral. Quer dizer: aumento deste flagelo nacional que é a burocracia. Le- 

10 ro-lero... 

 Os Snrs membros do Congresso não querendo discutir, esquecem 
 que precisamente para discutir é que foram eleitos, é que recebem gordos 

 subsíduos. Discutir para aprovar ou desaprovar projetos e resoluções origi-  

 nados do próprio Congresso ou do Executivo. Com cadeiras vazias e tenta- 
15 tivas de aumento da burocracia não conseguirão o respeito e o espaço da  

 Nação.  

 De qualquer forma, uma coisa está cada vez mais evidente: - O  

 dia 15 de novembro de 1982, fixo ou móvel, será dia de eleição. Dia da  
 onça beber água! 

20 Penso nos prefeitos atuais e faço conjecturas sôbre os futuros.  

 Há os prefeitos ineficientes ruins, nem quentes nem frios, que entraram e  
 vão sair sem saber dizer para que vieram... E há os maus, os que entraram  

 magrinhos como espeto na ponta e saem gordinhos como porco de seva,  

 sem dar satisfação a ninguém, como se não fosse da conta de ninguém! 
25 Há uma lei que obriga, para a função de determinados cargos,  

 que os candidatos façam declaração pública de seus bens. Mas alguém já  

 descobriu que tal lei é incompleta: porque obriga tal declaração na entrada,  

 mas não a exige na saída... 
 Mas, graças a Deus, há os bons prefeitos e até os ótimos, cujas 

30 saídas são lamentáveis por serem merecedores de reeleição que a lei não  

 permite. Estes certamente farão seus sucessores, tranquilamente, sem proble- 
 mas com os seus amigos que receberam considerações. 

 Se, ao contrário, cometeram a imprudência de maltratar seus me- 

 lhores amigos, poderão verificar que não bastam administrações brilhantes. É  
35 preciso mais: - consideração aos amigos. Firmeza de amizades. Lealdade.  

 Humildade. Sem o que, poderão acabar encontrando-se no mato sem cacho- 

 rro... 

  
 MUNDO NOVO (BA), 14 de novembro de 1981 

40 EULÁLIO MOTTA 
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45 FAC-SÍMILE DO PANFLETO NÃO É MANÉ FULORIANO... 

 

 

 
                        Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.898.CR6.02.012). 
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45.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO NÃO É MANÉ FULORIANO... 

 

 
 NÃO É MANÉ FULORIANO... 

  
 Depois de passar alguns dias em Salvador, chego encontrando  

 a cidade sofrendo, mais uma vez, o suplício de Tântalo. Mais uma vez, 

 faltando água neste terra tão rica do precioso líquido! E, por coincidên- 
5 cia, encontrei também a notinha de cobrança de água para os cofres da  

 Embasa! Enquanto os depósitos nos lares se esvaziam de água por quem não  

 recebe água... E enquanto as residências ficam secas, algumas ruas exibem  
 córregos de canos quebrados que não recebem concertos... Uma vergonha! 

 É como se Mundo Novo fosse cão sem dono, terra de ninguém! E para 

10 completar nossos tormentos, estamos ficando sem os bons programas ma- 

 tinais da TV aos domingos. Porque a Coelba acha que todo domingo, com  
 raras exceções, a energia deve ser desligada às 5 da manhã, voltando 

 somente, às 6 da tarde. Não temos praia, como não temos futebol, nem  

 cinemas, {nem piscinas} nem parques, só nos resta uma televisão deficiente 
15 e mesmo esta, aos domingos a Coelba não deixa! Louvado seja Deus! 

 É lamentável a omissão dos poderes municipais sobre o assunto. 

 Talvez aleguem que o problema não é da Prefeitura, é da Embasa. Mas 

 se a embasa não cumpre a sua obrigação de fornecer água a quem paga  
 água, a população sofre, e sofre cada vez mais. E, assim o problema se  

20 torna da Prefeitura. Porque é obrigação do Sr. Prefeito, evitar sofrimentos 

 evitáveis à população. 
 Se o Sr. Prefeito Municipal já tivesse utilizado o seu pres- 

 tígio junto às autoridades superiores, para combater o descaso ou  

 incompetência da Embasa, no serviço de água local, talvez este sofri- 
25 mento da família mundonovense já tivesse chegado ao fim. E talvez 

 a promessa de barragem do Engenho já tivesse deixado de ser pro- 

 messa, de ser farsa.  

 Será preciso se apelar para o futuro Prefeito? Mas... quem é  
 êle? Como é o nome dêle? Não sei. Só sei que não é “Mané 

30 Fuloriano...” No dia 15 de novembro de 1982, pela boca das urnas, o  

 povo vai dizer o nome dêle... Não é Mané Fuloriano... 
  

 Mundo Novo – Ba. 25/11/81       - Eulálio Motta 
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45.2 EDIÇÃO CRÍTICA DE NÃO É MANÉ FULORIANO... 

 

 
 NÃO É MANÉ FULORIANO...

198
  

   
 Depois de passar alguns dias em Salvador, chego encontrando   

 a cidade sofrendo, mais uma vez, o suplício de Tântalo. Mais uma vez,  

 faltando água neste terra tão rica do precioso líquido! E, por coincidên-  
5 cia, encontrei também a notinha de cobrança de água para os cofres da   

 Embasa! Enquanto os depósitos nos lares se esvaziam de água por quem não   

 recebe água... E enquanto as residências ficam secas, algumas ruas exibem   
 córregos de canos quebrados que não recebem concertos... Uma vergonha!  

 É como se Mundo Novo fosse cão sem dono, terra de ninguém! E para  

10 completar nossos tormentos, estamos ficando sem os bons programas ma-  

 tinais da TV aos domingos. Porque a Coelba acha que todo domingo, com   
 raras exceções, a energia deve ser desligada às 5 da manhã, voltando  

 somente, às 6 da tarde. Não temos praia, como não temos futebol, nem   

 cinemas, nem parques, só nos resta uma televisão deficiente cinemas, {nem piscina} nem parques, só nos resta 
uma televisão deficiente 

15 e mesmo esta, aos domingos a Coelba não deixa! Louvado seja Deus!  

 É lamentável a omissão dos poderes municipais sobre o assunto.  
 Talvez aleguem que o problema não é da Prefeitura, é da Embasa. Mas  

 se a embasa não cumpre a sua obrigação de fornecer água a quem paga   

 água, a população sofre, e sofre cada vez mais. E, assim o problema se   
20 torna da Prefeitura. Porque é obrigação do Sr. Prefeito, evitar sofrimentos  

 evitáveis à população.  

 Se o Sr. Prefeito Municipal já tivesse utilizado o seu pres-  

 tígio junto às autoridades superiores, para combater o descaso ou   
 incompetência da Embasa, no serviço de água local, talvez este sofri-  

25 mento da família mundonovense já tivesse chegado ao fim. E talvez  

 a promessa de barragem do Engenho já tivesse deixado de ser pro-  
 messa, de ser farsa.   

 Será preciso se apelar para o futuro Prefeito? Mas... quem é   

 êle? Como é o nome dêle? Não sei. Só sei que não é “Mané  

30 Fuloriano...” No dia 15 de novembro de 1982, pela boca das urnas, o   
 povo vai dizer o nome dêle... Não é Mané Fuloriano...  

   

 Mundo Novo – Ba. 25/11/81       - Eulálio Motta  
   

 

  

                                                             
198 No acervo do escritor há texto com correção na linha 14 e sem correções. 
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46 FAC-SÍMILE DO PANFLETO FARINHAS DO MESMO SACO... 

 

 

 
                    Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.898.CR6.02.013). 
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46.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO FARINHAS DO MESMO SACO... 

 
  

FARINHA DO MESMO SACO... 
  

 Fui filiado à Arena e não me filiei ao PDS, nem a nenhum outro partido. 

 Porque considerei que todos são tipo mamoeiro: - boa aparência por fora e ocos 
 por dentro. Partidos sem conteúdo ideológico não me interessam. Qual a filosofia  

5 do PDS? Seu conceito de Deus, do homem, do universo, de estado, nação, eco- 

 nomia, trabalho, liberdade, etc. etc,? Necas... Tais perguntas dirigidas a qualquer 
 um dos outros partidos, dariam no mesmo Mané Luiz... Farinhas do mesmo saco... 

 Águas do mesmo pote... Poluida de liberalismo anacrônico, rançoso, indigesto... 

 Liberdade, sim. Liberalismo, não! O que vale é o homem e não a legenda vazia de  

10 conteúdo ideológico. Há homens que são bons porque são bons mesmo. Não sabem 
 ser cruéis, não sabem perseguir ninguém. Não se trata de bondade de véspera de  

 eleições.  

 Vivendo, há mais de treze anos, em Mundo Novo, Dr. Raimundo 
 nunca soube ser ruim para ninguém. Amigo de ricos e pobres, doutores ou analfabe- 

15 tos, trata o pobre como trata o rico: - com a mesma caridade. É muito difícil  

 encontrar neste município, alguém pobre ou rico, que não tenha recebido algum be- 

 nefício do Dr. Raimundo. Sua enorme popularidade nesta terra é fruto de sua  
 bondade enorme. Bondade natural, simples, espontânea, congênita. Não é bondade  

 arranjada em vesperas de eleição. É dom. Bondade que Deus lhe deu. Nunca 

20 negaria remédio a um pobre, por ser este ou apenas parecer ser de corrente política 
 contrária à sua. Porque não sabe ser ruim. Só sabe ser bom. Nunca usaria seu cargo 

 para jogar na rua da amargura um pai de família com mais de dez anos de ser- 

 viço público, sem o cometimento de nenhum deslise. Não faria isso. Porque não  
 sabe ser cruel. Só sabe ser bom.  

25 Dr. Raimundo: quero lhe afirmar o seguinte: livre, independente, sem  

 estar sujeito a qualquer legenda; posso lhe dizer que sua legenda não importa, o que  

 importa é a sua pessoa, merecedora do nosso respeito, de nossa admiração e do  
 nosso voto livre, independente. 

 Mundonovenses: - não poderiamos conseguir um candidato melhor do 

30 que este. 
 Que Deus abençôe o nosso Mundo Novo, dando a todos nós, consciên- 

 cia de responsabilidade, respeitando os nossos adversários para que por eles se- 

 jamos tambem respeitados e, assim, possamos realizar uma campanha de gente ci- 
 vilizada, de gente decente. Que a histórica cordialidade dos candidatos Numa  

35 Barreto – Cézar Leão, possa ser respeitada, para alegria e tranquilidade de todos  

 nós de Mundo Novo. Que Mundo Novo seja, mais uma vez, exemplo de civilida- 

 de, repetindo o gesto de Numa e Cezar.  
  

 MUNDO NOVO (BA), 29 de abril de 1982 

 Eulálio Motta 
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47 FAC-SÍMILE DO PANFLETO AS MALVINAS  

 

 

 
                              Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.898.CR6.02.014). 
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47.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO AS MALVINAS  

 

 
 AS MALVINAS... 

  
 Palpiteiros e palpites... estão surgindo aos punhados, embora muita água ainda tenha  

 de rolar debaixo da ponte. 

 Há os que fazem palpite baseado no poder do dinheiro. Do dinheiro que  
5 compra votos. Comprar e vender votos são dois atos que se constituem da mesma substância:  

 indiginidade humana.  

 Lembro-me de um velhinho muito pobre que, há muitos anos, me contou, num  
 banco do jarrdim desta praça, como repeliu uma proposta de compra de seu voto. Assim: 

 ─ Amigo, eu estou mesmo muito precisando de dinheiro porque sou muito pobre. 

10 Mas o meu voto eu não vendo, “Meu voto eu só dou de graça.” 

 Formidável expressão de dignidade humana! Que pena eu não lhe ter tomado o no- 
 me para citá-lo aqui, em homenagem à sua pessoa à sua memória! 

 Arrogâncias... ameaças de transferências, de demissões... para quem não quiser ler pe- 

 la cartilha de quem está no poder! O povo está cansado de tudo isto! Sentindo a necessidade  
15 de ser livre, de ser gente. Bicho é que se puxa pelo cabresto para onde não quer ir.  Nosso  

 eleitor tem o direito de ser livre, de ser gente. Votar é ato de consciência. O eleitor é dono  

 de sua consciência. Deve votar em quem quiser, sem estar sujeito a transferência, demissões, 

 ameaças. Nosso Senhor JESUS CRISTO declarou: ─ “Daí a DEUS o que é de DEUS e a CESAR 
 o que é de CESAR.” E Ele mesmo, tanta importância deu a esta máxima que não obrigou  

20 ninguém a seguir-lhe: “Quem quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me” Olhe aí: - quem 

 quiser. O criador respeitando o direito de consciência da criatura! O vaqueiro não tem a obri- 
 gação de votar em quem votar o patroa. Porque votar é ato de consciência, e não de vaquei- 

 Rice. Ato de consciência não é do reino de Cesar, é do Reino de DEUS. Infelizmente há ho- 

 mens que parece se julgarem superiores a NOSSO SENHOR JESUS CRISTO.  
25 Com DR. RAIMUNDO no poder, a família mundonovense sabe que pode estar 

 tranquila, com a certeza de que seus espôsos, esposas, filhos, irmãos, professores, médicos, fun- 

 cionários públicos não sofrerão veixames de ameaças de transferências ou demissões. Porque sue  

 candidato é humilde. “Manso e humilde de coração.” 
 Aos que dizem que contam com dinheiro, com poderes estaduais e, até, federais, po- 

30 demos responder que contamos com o AMOR DO POVO ao seu candidato, cuja residência 

 tem as portas abertas a todos, não sendo vedada a entrada a qualquer eleitor, a qualquer amigo,  
 por mais humilde que seja. A propósito, não quero terminar este comentário sem contar a  

 vocês o que aconteceu, um dia desses na residência do candidato do povo: 

 Dois caras se apresentaram, com a mais estaparfúdia e cínica proposta que se possa  
35 imaginar. Vejamos: ─ “Dr. viemos aqui para pedir ao Sr. que compre nossos votos.” 

 Surpreendido, chocado, perplexo, DR. RAIMUNDO respondeu: 

 ─ “Amigos, para comprar votos eu precisaria de uma coisa que não possuo: indigni- 

 dade humana!” Se precisarem de mim, para qualquer coisa, disponham. “comprar votos, não!” 
 E logo saíram, cabis-baixos, os dois pobres diabos! 

40 Compra de votos... O povo está enjoado! Não precisamos cometer esta infâmia. 

 contamos com o amor do povo ao seu candidato e a dedicação das “MALVINAS.” 
 ─ MALVINAS? Que significa isto? 

 Explico: deram este apelido, talvez algum adversário, com espírito de crítica, aos  

 grupos de senhoras e senhoritas que estão indo, de vila em vila, de arraial em arraial, de casa  

45 em casa de eleitores, não apenas pedir votos, mas, principalmente catequisar sobre a dignidade  
 do voto, convencer que eleitor que tem consciência não vende seu voto a ninguém.  

 Se houver má intenção de quem lançou tal apelido, saiu o tiro pela culatra, porque  

 elas gostaram e o adotaram.  
 MALVINAS queridas – dei este título a este comentário, em homenagem a vocês. 

50 Espero, ansioso, o momento de ver vocês desfraldando a bandeira da vitória! Bandei- 

 ras azul e branca da paz e da concórdia. Bandeira azul e branca de nossa Padroeira que, certa- 
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 mente nos ajudará a reconquistar a tranquilidade da família mundonovense.  

  

 MUNDO NOVO (BA), maio de 1982 
 EULÁLIO MOTTA 
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47.2 PANFLETOS DE TERCEIROS: FACSIMILE DE AO PREFEITO DE MUNDO NOVO  

 

 

 
                         Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.915.CR6.03.010). 
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47.2.1 Transcrição do panfleto Ao Prefeito de Mundo Novo 

 

 

 
 AO PROFEITO DE MUNDO NOVO 

  

 Quem foi REI sempre é MAJESTADE. 
 Quem nasceu GALISTA, só se sente bem na RINHA. 

 EDERVAL: Seu pouso realmente é estranho. Sua realidade é uma RINHA onde você 

5 usava alguém e hoje quer ser o próprio. 

 Pensei que o CURSÍLIO lhe desse um rumo diferente, no entanto você demonstra que 
 não entendeu as belezas vividas naquele encontro. Aliás aqui em Mundo Novo foi muito de- 

 turpado. Você se envolveu num conjunto que dificilmente escapará dele, onde o orgulho, a  

 vaidade, o prepotentismo, a traição e a perseguição são suas armas fundamentais. 
10 Já que você não sabe interpretar bem peça alguém para ler e lhe explicar, Eclesiastes 

 cap. 3 e 4 e medite bem. 

 Dr. RAIMUNDO, Dr. CLÉVERSON, Dr. WILSON são homens capazes de assumer o  

 seu destino sem PREFEITURA, porque têm sua profissão definida e já têm um lastro de  
 apoio suficiente, graças aos seus valores e com garbo ostentam os seus bens adquiridos, 

15 sem ocupar nenhum CARGO PÚBLICO. No entanto tomaram uma posição de realce em  

 prol de uma comunidade carente e sem dúvida alguma terão êxitos, não só pelo seus me- 
 ritos, mas pelo crédito, pela confiança e sobretudo porque sabem valorizar a vida humana 

 o que você tanto deprecia. E como confirmação foi registrado nestes últimos dias a morte  

 de uma CRIANÇA POBRE, residente na FAZENDA FAVORITA porque a PREFEITURA  
20 negou remédio. A mãe aflita bem como centenas de outros pacientes são voltados sob sua  

 oredem de comendo, dizendo que “NÃO ATENDE NENHUMA RECEITA DADA PELOS MÉ- 

 DICOS MENCIONADOS ACIMA”. Não é justo se colocar em jogo a vida de tantas pessoas 

 para atender suas pretensões políticas, boloqueando os remédios que o GOVERNO FEDERAL,  
 manda para as pessoas necessitadas, deixando o HOSPITAL E O POSTO DE SAÚDE des- 

25 providos dos mesmos. Mas, não é estranho esta sua atitude, afinal você é uma  

 ÁRVORE INFRUTÍFERA, nunca teve filhos e não poderá ter netos para saber valorizar o  
 ser humano e apreciar o que é belo. Mais uma vez peço para ler S. Mateus cap. 3 vers. 10. 

 Você e sua equipe são verdadeiros SAPRÓFAGOS, TRASQUINHOS, TRAIDORES, SAL- 

 TIMBANCOS, PEÇONHENTOS, PARALOGISTAS, que nesta comunidade só efetuam pape- 
30 lucho. Seu comportamento é de SÁTRAPA, também seu currículo não dá para melhor se  

 comportar...É só GALISTA. 

 O seu medo de perder as eleições está condicionado à sua vivência, as suas atitudes e 

 as suas perseguições. Até o momento suas medidas são de caráter mercantilista. Você só  
 EMPREGA PARENTES e alguns correligionários como um CALA BOCA, inclusive prejudi- 

35 cando PAI de FAMÍLIA, pois só assim teria condições de atender a outrem. Mandou bus- 

 car parentes até em ARACAJU... Parente seu de ter mais de quatro empregos. Paciência 
 ambiciosa, “estes cabides terão que despencar... Afinal somos DEMOCRATAS. 

 Um homem que se diz líder de uma comunidade, deve ser autêntico pacificador e não  

 um covarde ameaçante, sobrepujando suas características através de denúncias e mentiras  

40 geradoras, chegando ao ponto de ameaçar até o Poder Judiciário e propagando por onde pas- 
 sa que vai tirar fulano do emprego, que vai mostrar a sicrano como é que se faz... Só que  

 nem todas suas idéias serão privilegiadas pois ainda existem HOMENS, para quem você  

 apela, como domínio de valores constantes e consciência pujante que sabe o que quer e em  
 que solo pisa. 

45 Recordei-me agora dos 60 garrotes, que há 16 anos sua abnegada MÃE deixara para ser  

 construído o “LAR DOS VELHOS” e apesar de você ter usado como ponto alto, demagogi- 
 camente, na sua primeira campanha, até hoje nunca concretizou a destacável memória da  

 sua inesquecível MÃE.  

 Apesar de você não ter filho, para censurar no futuro, seus planejamentos diabólicos,  
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50 lembre-se que o homem na escala que percorre deve ter um prisma de sensatez e amor ao 

 próximo, mesmo sendo FACCIOSISMO.  

  
                      HELIO RIBEIRO 
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48 FAC-SÍMILE DO PANFLETO FIM DE PAPO  

 

 

 
                               Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.898.CR6.02.015). 

  



256 

 

48.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO FIM DE PAPO  

 

 
 FIM DE PAPO 

  
 Um adversário amigo, merecedor de minha consideração, me expressou seu inconfor- 

 mismo com o folheto “Farinha do mesmo saco,” considerando-o “muito pesado”, Vejamos o  

 seguinte tópico do folheto: - “Deus abençoe o nosso Mundo Novo, dando, a todos nós consci- 
5 ência de responsabilidade, reseitando os nossos adversário.”s 

 Muito pesado?! Louvado seja Deus! Muito pesado, amigo, é o regime a que se refere 

 mensagem assinada por homens eminentes e não por um “mero escriba da roça”. Vejamos a  
 mensagem, apenas parcialmente por motivo de espaço: 

 ─ “A Associação Bahiana de Medicina,” “Sindicato de Médicos da Bahia” e a  

10 “Associação Médica Brasileira,” levam ao conhecimento dos Médicos e da população de Mundo 

 Novo, seu repúdio à forma brutal e descriminatória com que foram demitidos de seus cargos 
 e punidos os médicos Cleverson Barbosa, Raimundo Costa e Wilson Murici, de revelantes ser- 

 voços prestados a essa comunidade, atingida injustamente pelo fato de serem candidatos a lide- 

 ranças do partido da oposição.  
15 “As entidades médicas não aceitam estas punições ditadas por um regime autoritário  

 e já encaminharam oficialmente denúncia à Ordem dos advogados do Brasil, protestando com- 

 tra mais esta violação dos direitos de cidadania dos médicos.” (Mensagem assinada por: Dr. José 

 Ciquiera, Presidente da Associação Bahiana de Medicina; Dr. Antônio do Vale, Presidente do  
 Sindicato dos Médicos da Bahia; e pelo Dr. Luiz Barreto Pinheiro, Presidente da Associação  

20 Médica Brasileira.)  

 X ─ X 
 Amigo: você me censura pelo fato de estar em trincheira onde estão antigos adver- 

 sários. Lembro-lhe que neste regime de partidos sem doutrinas tais fatos são comuns. Um  

 exemplo? Aí está: - na campanha eleitoral passada Neri ficou com o Dr. Roberto Santos,  
25 contra o Dr. Antônio Carlos. Agora está com o Dr. Antônio Carlos contra o Dr. Roberto 

 Santos.  

 X ─ X 

  
 Antes de terminar a redação desta crônica, recebi o seu apêlo: - Para eu “deixar de   

30 publicar tais crônicas, afim de evitar grandes aborrecimentos.” Estranhei tal apêlo uma vez 

 que em minhas crônicas não há ofensas pessoais a ninguém. Tenho, graças a Deus, consci- 
 ência do dever de respeitar a pessoa do próximo, inclusive, é claro, do adversário. Porque  

 aprendi em Tomás de Aquino, o que significado Pessoa Humana; Eis porque não me falta digni-  

 dade para assinar o que escrevo.  
35 Pareceu-me, seu apêlo, um pedido para eu deixar de fazer publicações de propagan- 

 Deixar de publicar minhas crônicas é fácil: é só não as remeter às gráficas. Mas  

 deixar de fazer propaganda do candidato do povo, não é fácil nem difícil, é impossível. 

 É claro que não vou cometer a tolice de prometer não publicar mais tais crônicas.  
 O máximo que posso prometer é da férias à minha pena, podendo o período de férias ser  

40 longo ou breve, dependendo isto mais de vocês do que de mim.  

 Mas, antes que minha pena entre em férias, quero fazer um pronunciamento neces-  
 sário: - Apesar das explorações da sórdida politicagem local, o Dr. Antônio Carlos continua  

 ocupando grande espaço na minha admiração e na minha gratidão mundonovense.  

  

 FIM DE PAPO... 
45 Mundo Novo (Ba), 1.º de julho de 1982 

 EULÁLIO MOTTA 
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49 FAC-SÍMILE DO PANFLETO UM GRITO  

 

 

 
                         Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.898.CR6.02.016). 
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49.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO UM GRITO  

 

 
 “UM GRITO” 

  
  

 Hoje não pretendo escrever um comentário, redigi uma crônica. 

 Quero apenas, dar um grito. Um grito de alerta aos eleitores de boa fé.  
 Elei{r}/t\or amigo: - é uma tranquilidade, uma felicidade para nos- 

5 sas famílias, saber que nas aflições de doenças em nossos familiares 

 contamos com assistência médica exercida por doutores de alto conceito 
 e competência indiscutivel, como são o DR RAIMUNDO, o DR. CLEVERSON 

 {E}/e\ {O} /o\ DR. WILSON. Profissionais de competência e amigos. Amigos mesmo,  

 amigos de verdade? e não amigos de véspera de eleição. Repito: é uma  

10 tranquilidade, uma felicidade para as nossas famílias, sabermos que  
 na hora de aflição com doenças em nossos familiares, contaremos com  

 assistência médica exercida por estes grandes médicos e Amigos. 

 Já pensou eleitor amigo, na perda desta tranquilidade, desta fe- 
 licidade, com a ausência definitiva destes médicos amigos, que nunca  

15 recebem clientes com mau humor, , com cara fechada, com grosserias? 

 Uma calamidade! Nem é bom pensar em tão grande infelicidade! 

 Eleitor amigo : Você pode ajudar a manter esta tranquilidade, 
 esta felicidade, votando certo. E votar certo é votar no Número “55”,  

 que é o número de DR. RAIMUNDO. 

20 Eleitor amigo : Estas palavras significam um “GRITO DE ALERTA” 
 no ouvido de sua consciência. Peço a Deus que esta grito não seja em  

 vão! 

  
 MUNDO NOVO (BA), 1º de outubro de 1982 

  

 [Assinatura] 

25 EULÁLIO MOTTA 
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50 FAC-SÍMILE DO PANFLETO DATA HISTÓRICA  

 

 

 
                          Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.898.CR6.02.017). 
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50.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO DATA HISTÓRICA  

 
 “DATA HISTÓRICA” 

  

  
 15 de novembro de 1996: escrevi e publiquei um folheto que tinha este título: “Data 

 Histórica”. Comemorava o fim de uma fase e começo de outra na história de meu município. Era,  

 realmente, uma data histórica. Dizia: - outras datas de outras eleições passaram, não ficaram na lembrança  

5 da terra , na memória da gente. “Esta não passará.” Atacava o sol poente e fazia o elogio do sol nascente. 
 Aquela data não passaria. E não passou. Tanto assim que está sendo lembrada para redação deste  

 comentário, referente ao novo 15 de novembro: - 1982. Nova data histórica! Novo sol! Na primeira fiz o  

 elogio do eleito. E um apelo: - “que a nova data seja de inteligência, de seriedade, de justiça para todos, 
 de aproveitamento de todos os bons, de todos os úteis.” (“Sermão pregado às pedras do deserto.”) 

10 Alguns meses depois, em Salvador, Jairo Almeida me perguntava: - “Como vai o nosso  

 Prefeito?” Respondi: - está se revelando um ótimo administrador e um péssimo político, não tendo nenhuma  

 consideração aos melhores amigos que tanto lutaram para elegê-lo. Uma senhora presente contestou, dizendo 
 que eu estava me deixando levar por afirmações maliciosas de adversários derrotados. Citei fatos. Mas a  

 senhora permaneceu sem aceitar minha afirmação. Tempos depois seu espôso se tornava uma das vítimas 

15 da desconsideração, da deslealdade, da traição. Hoje ela deve estar convencida de que a razão estava 
 comigo naquele momento de bate-papo com a nosso saudoso Jairo Almeida.  

 É bem desagradável a gente jogar pedras em quem já jogou flores. mas se as 

 flôres do passado eram merecidas, não menos o são as pedras do presente. O fato de eu ter atirado  
 flôres em quem as merecia não me impede de atirar pedras e não flôres, desde que se tornou merecedor  

20 de pedras e não de flôres.  

 As fores do presente são para o novo sol: DR. RAIMUDO COSTA. Homem  

 simples, generoso, bom demais, nunca deixará de merecer flôres. A deslealdade, a ingratidão, a vaidade, 
 o espírito de vingança, a prepotência, a arrogância, são qualidades negativas que não existem na pessoa 

 magnânime do DR. RAIMUNDO COSTA. Não sabe perseguir ninguém. Só sabe ser bom. Nunca merecerá 

 pedras depois de ter merecido flôres.  
25 A você, DR. RAIMUNDO, as flôres da nossa admiração e da nossa gratidão por  

 tanto bem que tem feito à nossa gente! 

  
 Acreditem ou não, quero lhes dizer o seguinte: o comentário supra foi escrito com  

 vinte dias de antecedência da eleição: 25/10/982. Errei apenas nos números: esperava 200 de frente e teve 

 apenas 52. Que pena não ter chegado ao 55, que era o número do candidato! Agora só nos resta esperar 

30 que os Srs. vereadores, dos dois partidos, sejam suficientemente dignos para colocar os interesses do  
 município acima dos caprichos do ódio de quem quer que seja.  

  

 MUNDO NOVO (BA), novembro de 1982. 
  

 ................................................................. 

 Eulálio Motta 
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51 FAC-SÍMILE DO PANFLETO VIOLÊNCIA, NÃO! 

 

 

 
                  Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.898.CR6.02.018). 
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51.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO VIOLÊNCIA, NÃO! 

 

 
 “VIOLÊNCIA, NÃO!” 

  
 O prédio da Prefeitura de Mundo Novo está sendo ba 

 dalado, virando manchete na imprensa da Capital. É ou não é do Mu- 

 nicípio? É ou não é do Estado? 
 Segundo me afirmam os mais velhos, foi construido  

5 pelo prefeito Raul Vitória, no período da interventoria de Jurací 

 Magalhães que cooperou na construção. Anos depois, ampliado, recons 
 truido pelo prefeito Artur jacobina, com a cooperação do Governa 

 dor Regis Pacheco. Pergunta-se: mesmo que tenha sido construido pe 

 lo Estado, foi ou não foi construido para o município? É ou não É 

10 do Município? O município gastou boas notas em ampliações, adapta- 
 ções para funcionamento do ginásio, da Prefeitura, etc. E tem mui- 

 tos anos de posse de tal prédio. Assim não é de estranhar que o  

 Prefeito RAIMUNDO COSTA tenha resolvido ocupá-lo para funcionamen- 
 to da prefeitura. OCUPAR e não INVADIR. Esta balela de invasão é  

15 conversa de má intenção da indivíduos eu retinha indevidamente,  

 sem nenhuma autoridade para tanto, as chaves do prédio. Acontece  

 que o prédio tem um dono definitivo que é o Município e donos tem- 
 porários que são os pefeitos eleitos pelo povo nas urnas, como  

 foi o DR. RAIMUNDO COSTA, eleito pelo povo, nas urnas de 15 de no- 

20 vembro de 1982. Espera-se, pois, logicamente, que o Poder Judiciá- 
 rio mantenha o direito de posse do Município sobre tal prédio que  

 é da Prefeitura do Município. Além disto, não se acredita que o Dr.  

 João Durval queira tanto mal a quem Antônio Carlos Magalhães quis 
 tanto bem. 

 Despejar  um prefeito de sua prefeitura  municipal,  

 (e prefeito eleito pelo povo, nas urnas de 15 de novembro), alegran- 

25 do que o prédio da Prefeitura foi construído pelo Estado, seria um  
 escândalo vergonhoso que explodiria em manchetes, em jornais de rá- 

 dios de todo o país. Preferimos acreditar que o Dr. João Durval se- 

 rá para Mundo Novo, um imitador do Dr. Antônio Carlos Magalhães 
 que só nos fez o bem, nunca nos fez o mal. Que assim seja, para nos- 

30 as tranqüilidade, nossa paz e nossa gratidão. 

  
 “Fraternidade, sim; violência, não,” 

  

 Mundo Novo (BA), 15 de abril de 1983. 

 [assinatura]  
 EULÁLIO MIRANDA MOTTA. 
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51.2 PARATEXTO: FACSIMILE DO JORNAL O PARAGUAÇU, de 15 a 30 de abr. de 1983, p. 9 

 

 

 
Fonte: Jornal O Paraguaçu, 15 a 30 de abr. de 1983, p. 9. 
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51.2.1 Transcrição do jornal O Paraguaçu, de 15 a 30 de abr. de 1983, p. 9 

 

 

INCONFORMADO COM A 
DERROTA EX-PREFEITO TENTA 

CONTURBAR ADMINISTRAÇÃO 

DO PMDB 

 
 [Coluna 1] 

 
 [Foto: a sede da prefeitura] 

 

        Considerando que o inquérito que 
 acusa sua administração de invadir 

 imóveis do Estado, não tem procedência, 

5 Raimundo Souza Costa, prefeito de 

 Mundo Novo, acrescentou que é uma 
 iniciativa do ex-prefeito para conturbar 

 os trabalhos administrativos. Disse tam- 

 bém, que, “o povo está esclarecido e 
10 tem repudiado a atitude de políticos 

 inconformados com a vontade popular 

 escolheu um prefeito de oposição para 

 governar o município”. 
        “Considerando que o imóvel é 

15 sede da Prefeitura, de fato e de direito, 

 não havendo nenhum ato oficial que jus- 
 tificasse sua mudança para a Concha  

 Acústica”. Declarou Raimundo que reco- 

 nheceu a impossibilidade de adminis- 
20 trar num local construido para o lazer 

 público, apropriando-se a instalação de 

 biblioteca e grupos de artes. A ocupação 

 da sede da Prefeitura, fechada arbitra- 
 

 [Coluna 2] 

 
 riamente pelo seu antecessor vinha  

 funcionando repartições como a Meren- 

 da Escolar, Posto de Identificação, 
 Incra e representação do Ministério do 

5 Trabalho, mantidos em convênio com o 

 município. 

 DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO 
        Em 23 de março o prefeito publi- 

 cou no Diário Oficial do Estado, o De- 

10 creto de desapropriação da área que fica 
 ao lado da Prefeitura, cuja escritura 

 dá o imóvel como propriedade do anti- 

 go Ginásio de Mundo Novo. Este decreto 

 foi interpretado pelos adversários como  
15 uma desapropriação do prédio da Prefei- 

 tura o que não é verdade, pois aquele 

 imóvel onde funcionou o ginásio 
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 pertence ao município, tendo sido 

 construido pelo Interventor Raul Vitória 

20 em 32. 
         PDS INSTAUROU INQUÉRITO 

        O presidente do PDS no municí- 

 pio, Valdemar Santos Pereira não negou 

 ter seu partido dado entrada de inquéri- 
25 to na polícia contra a Administração do 

 PMDB, informando ter sido um pedido 

 seu e não do ex-prefeito Ederval Nery. 
 “Antes telegrafei ao Governador João 

 Durval à Secretaria de Educação e ao 

30 Deputado Luis Eduardo, tendo garanti- 

 do que não há pretensão de prejudicar a 
 ação do prefeito do PMDB”. Contou que 

 no dia das providências, foi ao Delegado 

 Regional em Ipirá, pois o delegado local, 
35 Edvaldo Nery Buião, considerou não 

 

 [Coluna 3] 
 

 [Foto: Prefeito Raimundo Costa: temos direito a paz.] 

 poder tratar do caso, tendo ido a Itabe- 

 raba conversar com Cel. Uzeda, enquan-  
 to outro grupo pedessista seguiu com 

5 Ederval Nery para a capital. 

        A presença de um contigente de 
 15 soldados do 11º Batalhão de Itabe- 

 raba comandados pelo aspirante Ricardo  

 Alves Guimarães, causou surpresas e  
10 sustos na população mundonovense, mas 

 nenhum incidente aconteceu e, como 

 nada justificasse a presença da PM, hoje 

 só se encontram na delegacia apenas 4 
 policiais. 

15        Indicado delegado especial para 

 proceder as investigações, Dr. Luis Fer- 
 nandes Seixas Torres, do Depim, escla- 

 receu à nossa equipe: “Estamos reali- 

 zando as investigações para verificar se 

20 houve delito penal quanto ao uso do pré- 
 

 [Coluna 4] 

 
 dio da Prefeitura”. Contou que foram 

 ouvidas mais de 15 pessoas, inclusive 

 de fora do município e depois encami- 
 nhará a “juntada de documentos” ao 

5 Ministério Público para as decisões finais. 

 até o momento nada tem de definido. 

        POPULAÇÃO CONDENA ATOS 
 CONTRA O PREFEITO 

        A reconquista da Prefeitura foi uma 

10 atitude justa pois o povo que assim 
 quis – declarou o presidente do PMDB, 



266 

 

 Renato Vitória – inclusive o ato de 

 posse aconteceu nas suas dependências”.  

        Antonio Alves Neris, morador do 
15 Bairro Sapé,, disse: “Esse inquérito é 

 uma grande ingratidão do ex-prefeito,  

 porque se o candidato vencedor fosse o 

 dele a prefeitura continuaria no mesmo 
 lugar”. 

20        A doméstica Angelina Cerqueira 

 Bastos moradora da faz. Cajueiro, 
 mostrou-se indignada: “Quem é prefei- 

 to tem direito à prefeitura. Quem perdeu 

 não manda mais”. 

25 [Foto: O pelotão da PM] 
 Araribóia Ernesto da Silva, comer- 

 ciante na sede confessou sua surpresa, 

 considerando: “Mundo Novo é uma fa- 
 mília e durante minha vida nunca vi 

30 atos como os praticados pelos políticos 

 do PDS que perdeu as eleições e entrou 
 em atrito com o próprio povo”. 
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52 FAC-SÍMILE DO PANFLETO TROVAS ANTOLÓGICAS... 

 

 

 
                           Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.898.CR6.02.019). 
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52.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO TROVAS ANTOLÓGICAS... 

 

 
 TROVAS ANTOLÓGICAS... (1) 

  
 Basta! Não é mais possivel  

 continuar vivendo assim... 

 lembrando tanto de quem 
5 não se lembra mais de mim... 

  

               Ela se esqueceu de mim! 
               E de tal forma esqueceu, 

               que {d}/s\e ouvir falar meu nome 

               perguntará quem sou eu! 

  
10 Se já não penso em você...     

 E você não pena em mim... 

 é evidente, está claro, 
 que nosso amor teve fim... 

  

                                       Eulálio Motta  

15                                             24-6-86 
  

 (1) “Suas trovas são antológicas”  

  
 A sair em  

 “Canções de meu caminho,” 3ª ed. 

 (a 2ª ed. Esgotou-se em menos de 90 dias.) 
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52.2 FACSIMILE DO MANUSCRITO AVULSO TROVAS ANTOLÓGICAS... 

 

 

 
               Fonte: Manuscrito avulso (EH1.813.CL.04.007). 
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52.2.1 Transcrição do manuscrito avulso Trovas Antológicas... 

 

 
 “TROVAS ANTOLÓGICAS...” (1) 

  
 Basta! Não é mais possivel  

 continuar vivendo assim... 

 Lembrando tanto de quem 
5 não se lembra mais de mim! 

  

 Ela se esqueceu de mim... 
 E de tal forma esqueceu,  

 que se ouvir falar meu nome  

 perguntará quem sou eu! 

  
10 Se eu já não penso em você 

 e Você não pensa em mim,  

 é evidente, está claro,  
 que nosso amor teve fim! 

  

  

 Irremediável fim! 
15 Porque o tempo passou... 

 E ao chegar aquele fim, 

 o fim da vida chegou! 
  

 Tristeza crepuscular 

 de um grande amor que morreu.... 
20 E é triste que um personagem 

 de Tal drama, seja eu!  

                                       [rubrica] 

 (1) - “Suas Trovas são antológicas....   Abril 986 
             Bráulio Franco, Serrinha 
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52.3 EDIÇÃO CRÍTICA DO PANFLETO TROVAS ANTOLÓGICAS... 

 

 
 TROVAS ANTOLÓGICAS... (1)

199
  

   

 Basta! Não é mais possivel   

 continuar vivendo assim...  

 lembrando tanto de quem  

5 não se lembra mais de mim... MA: não se lembra mais de mim! 

 

   

               Ela se esqueceu de mim! MA: Ela se esqueceu de mim... 
 

               E de tal forma esqueceu,  

               que se ouvir falar meu nome MA: que se ouvir falar meu nome 
IM: que {d}/s\e ouvir falar meu nome 

               perguntará quem sou eu!  

   

10 Se já não penso em você...     MA: Se eu já não penso em você 

 E você não pena em mim... MA: e Você não pensa em mim, 

 é evidente, está claro,  

 que nosso amor teve fim...  

   

                                       Eulálio Motta  MA: Irremediável fim! 

15                                             24-6-86 MA: Porque o tempo passou... 

  MA: E ao chegar aquele fim, 

 (1) “Suas trovas são antológicas”  MA: o fim da vida chegou! 

   

 A sair em  MA: Tristeza crepuscular 

 “Canções de meu caminho,” 3ª ed. MA: de um grande amor que morreu.... 

 (a 2ª ed. Esgotou-se em menos de 90 dias.) MA: E é triste que um personagem 

  MA: de Tal drama, seja eu!  

   MA:                                     [rubrica] 

  MA:   (1) - “Suas Trovas são antológicas....   Abril 986 

  MA:     Bráulio Franco, Serrinha 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

                                                             
199 O tem dois testemunhos: um manuscrito avulso (MV) que traz duas quadras que não constam no impresso e o impresso utilizado 

como texto de base para essa edição (IM).  
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53 FAC-SÍMILE DO PANFLETO EDY  

 

 

 
                                Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.898.CR6.02.020). 
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53.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO EDY  

 

 

                                           EDY 
  

 

 OPINIÃO – de D. Vaninha, do Rio de Ja- 
 neiro, em carta ao cunhado, Eneas Vitoria Pinto, 

 Mundo Novo, Bahia: 

5 “Admiro imensamente a poesia de Eulálio 

 Motta, acho-o um grande poeta. Gosto de “Cantigas”. 
 Jurema é linda. Inverno é de uma realidade impres- 

 sionante, foi a que mais me tocou. Ainda quando era  

 solteira. Enfim, são tão lindas! Uma beleza!” 
  

10 A primeira vez que a vi... 

 Monte Alegre! Uma janela! 

 Espero poder, um dia, 
 reencontrar-me com ela... 

  

 A ultima vez que a vi... 
15 Já casada, em Salvador... 

 Nossos olhos se encontraram... 

 Indo falar de amor... 
  

                           EDY 

 Tentei tratar-te de dona... 

20 Mas achei desajeitado... 
 Cancelado... 

  

 Preferi  
 usar, como sempre usei, 

 teu nome simples, sem dona... 

25 teu doce nome de Edy... 
  

                           EULÁLIO MOTTA 

                                        11-05-87 
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53.2 FACSIMILE DO MANUSCRITO 1 

  

 

 
                  Fonte: Meu caderno de trovas (f. 5rº). 
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53.2.1 Transcrição do manuscrito 1 

 

 
              AMOR...                           19 

 18 
 Ninguem arranca uma planta  

 sem fazer golpes no chão... 

5 amor é planta que nasce  
 nas terras do coração... 

  

       {DONA}/EDY\... 
 1{1}/4\                  14 

 Tentei tratar-te de dona 

10 mas achei desajeitado... 

 Cancelado... 
 Preferi 

 usar, como sempre usei, 

 teu nome simples, sem dona... 
14 teu doce nome de Edy... 

  

 15 

 Poesias... chegando ao fim... 
 que a velhice já chegou... 

 Fonte de sonhos em mim, 

 é fonte que já secou... 
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53.2 FACSIMILE DO MANUSCRITO 2 

 

 

 
                    Fonte: Meu caderno de trovas (f. 11rº) 
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53.2.1 Transcrição do manuscrito 2 

 

 
                                                 60 

 {89}/60\ - {Ela hoje me tem mais ódio                {3}/21\   
 do que ontem teve amor... 

 ontem só deu alegria... 

5 hoje só me dá rancor} 
           CARINHO... 61 

 {90}/61\ {†} Se eu podesse pasaria 

 minhas mãos em teus cabelos... 
 Mas é carinho impossível 

10 pois não consigo nem vê-los... 

          JANELA 62     62 

 62   A primeira vez que a vi...        
 Monte Alegre! Uma janela! 

 Espero poder, um dia,  

15 reencontrar-me com ela... 
  

 {92}                     63 ULTIMA VEZ 

 A ultima vez que a vi... 

 já casada, em Salvador... 
 Nossos olhos se encontraram... 

20 Inda falaram de amor! 

  
 64 
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53.3 EDIÇÃO CRÍTICA DO PANFLETO EDY  

 

 
                       EDY

200
 

 

 

 OPINIÃO – de D. Vaninha, do Rio de Ja-  

 neiro, em carta ao cunhado, Eneas Vitoria Pinto,  

 Mundo Novo, Bahia:  

5 “Admiro imensamente a poesia de Eulálio  

 Motta, acho-o um grande poeta. Gosto de “Cantigas”.  

 Jurema é linda. Inverno é de uma realidade impres-  

 sionante, foi a que mais me tocou. Ainda quando era   

 solteira. Enfim, são tão lindas! Uma beleza!”  

   

10 A primeira vez que a vi...  

 Monte Alegre! Uma janela!  

 Espero poder, um dia,  

 reencontrar-me com ela...  

   

 A ultima vez que a vi...  

15 Já casada, em Salvador...  

 Nossos olhos se encontraram...  

 Indo falar de amor... Inda falaram de amor! 

   

                           EDY  

 Tentei tratar-te de dona... Tentei tratar-te de dona 

20 Mas achei desajeitado... mas achei desajeitado... 

 Cancelado...  

   

 Preferi   

 usar, como sempre usei,  

 teu nome simples, sem dona...  

25 teu doce nome de Edy...  

   

                           EULÁLIO MOTTA  

                                        11-05-87  

 
 

 

 
  

                                                             
200 Esse panfleto é de natureza heterogênea: os poemas têm um testemunho no Meu caderno de trovas. As duas primeiras quadras na 

f. 5rº e o último poema na f.11rº. Mas o texto introdutório não foi reproduzido em outro lugar.  
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54 FAC-SÍMILE DO PANFLETO DESPEDIDA  

 

 

 
                               Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.906.CR6.03.001). 
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54.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO DESPEDIDA 

 

 
 DESPEDIDA 

  

 130 – Abracei Dona Almerinda. 
 “Cadê Edy? Perguntei. 

5  No quarto estava... chorando... 

 Comovi... mas não chorei... 

  
   131 – Dona Almerinda, bondosa, 

 foi buscá-la para mim... 

 e a cabecinha, em meu ombro, 
10 me encheu de pranto... era o fim! 

  

 132 – Você me abraçou chorando 
            no instante da despedida... 

            Depois esqueceu de tudo... 

14            E ,́ por demais, esquecida... 

            
                122 – Minto sempre quando digo 

                          que, em verdade te esqueci... 

                          pois verdade é que não posso  
                          viver sem lembrar de ti... 

  

 133 – Meu passeio em Monte Alegre! 
           Tão diferente a cidade! 

           A casa onde ela morava 

           não mais existe! E´ saudade! 

  
                  117 – Não lhe prometo esquecer. 

                            E não prometo porque... 

                            o único bem que me resta  
                            é me lembrar de você! 

  

                                       EULÁLIO MOTTA  

                                                      23-06-87 
  

 “Você é o maior trovador que já conheci.” 

 Eudaldo Silva Lima, escritor, orador, professor, funcionário do Ministério 
 da Educação, Brasília.  

                                      Do livro “Meu caderno de Trovas”, a sair.  
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55 FAC-SÍMILE DO PANFLETO PRIMAVERA... 
 

 

 
                                   Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.906.CR6.03.002). 
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55.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO PRIMAVERA... 

 

 
 PRIMAVERA... (1) 

  
 Não soube viver a história 

 do romance que viví... 

 Não propuz que me esperasse... 
5 acabei perdendo Edy! 

  

                              Disse adeus e fui-me embora 
                              e não lhe disse mais nada! 

                              Esperou dias compridos... 

                              acabou decepcionada! 

  
10 Já tive oportunidade 

 de numa trova dizer:  

 das dôres de minha vida 
 a maior foi te perder... 

  

                              Passei hoje em tua rua 

15                              e parei em tua porta... 
                              A casa estava fechada. 

                              Parecia que estava morta.  

  
 Pareceu tambem um túmulo... 

 Túmulo... aconteceu... 

20 Pra sepultar o cadáver 
 do nosso amor que morreu! 

  

                                Tu eras quase menina... 

                                 E quase menino eu era... 
                                 Quem dera ver nosso outono  

15                                 revivendo a primavera!  

  
 Salvador, setembro de 1987 

                                                    EULÁLIO MOTTA 

 Do livro “Meu caderno de trovas,” a sair 
 (1) 

30 “Suas trovas são antológicas...”    - Braulio Franco.  

                                                                         Serrinha 

 “Você é o maior trovador que já conheci.” – Eudaldo Silva 
Lima  

                                                                                            

Brasília 
 “Não seja modesto, sua é da melhor qualidade. 

35 Desejo muito sucesso para seu belo livro.     – Jorge Amado.  

                                                                                     Bahia. 
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55.2 EDIÇÃO CRÍTICA DO PANFLETO PRIMAVERA... 

 

 
 PRIMAVERA... (1)

201
  

   
 Não soube viver a história  

 do romance que viví...  

 Não propuz que me esperasse...  
5 acabei perdendo Edy!  

   

                              Disse adeus e fui-me embora  
                              e não lhe disse mais nada!  

                              Esperou dias compridos...  

                              acabou decepcionada!  

   
10 Já tive oportunidade  

 de numa trova dizer:   

 das dôres de minha vida das dôres de minha vida, 

 a maior foi te perder... a maior foi te perder! 

   

                              Passei hoje em tua rua  

15                              e parei em tua porta...  
                              A casa estava fechada.  

                              Parecia que estava morta.   

   
 Pareceu tambem um túmulo...  

 Túmulo... aconteceu...  

20 Pra sepultar o cadáver  
 do nosso amor que morreu!  

   

                                Tu eras quase menina...  

                                 E quase menino eu era...  
                                 Quem dera ver nosso outono   

15                                 revivendo a primavera!   

   
 Salvador, setembro de 1987  

                                                    EULÁLIO MOTTA  

 Do livro “Meu caderno de trovas,” a sair  
 (1)  

30 “Suas trovas são antológicas...”    - Braulio Franco.   

                                                                         Serrinha  

 “Você é o maior trovador que já conheci.” – Eudaldo Silva Lima   
                                                                                            Brasília  

 “Não seja modesto, sua é da melhor qualidade.  

35 Desejo muito sucesso para seu belo livro.     – Jorge Amado.   
                                                                                     Bahia.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
201 A terceira quadra tem um testemunho no panfleto Ela¸com pequenas diferenças na pontuação, nos versos 3 e 4. 
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56 FAC-SÍMILE DO PANFLETO FINAL  

 

 

 
                                   Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.906.CR6.03.003). 
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56.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO FINAL 

 

 
                         FINAL  

  
 Muitos anos sem fumar! 

 Voltei a fumar... porque... 

 quando fumo o meu cigarro 
5 lembro de você... 

  

                       Vou rever meu Monte Alegre! 
                        Ruas onde ela passava... 

                        ter emoções ao pisar  

                        as pedras que ela pisava! 

  
10 Fui... Revi meu Monte Alegre! 

 Muitas saudades senti 

 daqueles dias felizes 
 que nesta terra vivi! 

  

                            Na rua de sua escola,  

15                            esquecer não consegui... 
                            naquela rua lembrei-me 

                            intensamente, de Edy! 

  
 Todo dia ela passava... 

 e da “Farmácia” eu a via... 

20 Não poderia esquecer... 
 Nunca mais esqueceria! 

  

                                 Mas você já não existe... 

                                 para mim você pifou! 
                                 É lamentavel dizer: 

25                                 tudo entre nós se acabou! 

  
 05 de novembro de 87 

                                                 EULÁLIO MOTTA       

 Do livro “Meu caderno de trovas,” a sair.  
 “Você é o maior trovador que já conheci.” – Eudaldo Silva Lima, 

30                                                                                               Brasília 
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56.2 EDIÇÃO CRÍTICA DO PANFLETO FINAL 

 

 
                         FINAL

202
   

   
 Muitos anos sem fumar!  

 Voltei a fumar... porque... Voltei a fumar porque... 

 quando fumo o meu cigarro  
5 lembro de você... lembro muito de você! 

   

                       Vou rever meu Monte Alegre!  
                        Ruas onde ela passava...  

                        ter emoções ao pisar   

                        as pedras que ela pisava!  

   
10 Fui... Revi meu Monte Alegre!  

 Muitas saudades senti  

 daqueles dias felizes  
 que nesta terra vivi!  

   

                            Na rua de sua escola,   

15                            esquecer não consegui...  
                            naquela rua lembrei-me  

                            intensamente, de Edy!  

   
 Todo dia ela passava...  

 e da “Farmácia” eu a via...  

20 Não poderia esquecer...  
 Nunca mais esqueceria!  

   

                                 Mas você já não existe...  

                                 para mim você pifou!  
                                 É lamentavel dizer:  

25                                 tudo entre nós se acabou!  

   
 05 de novembro de 87  

                                                 EULÁLIO MOTTA        

 Do livro “Meu caderno de trovas,” a sair.   
 “Você é o maior trovador que já conheci.” – 

Eudaldo Silva Lima, 

 

30                                                                                               

Brasília 

 

   

 
 
  

                                                             
202 Apenas a primeira quadra se repete no panfleto Ela. 
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57 FAC-SÍMILE DO PANFLETO NATAL... 

 

 

 
                              Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.906.CR6.03.004). 
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57.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO NATAL... 

 

 

 
 NATAL... 

  

 Meu adeus... naquele dia 
 eu tive um pressentimento:  

 que o meu romance vivia 

5 o seu último momento. 

  
                   Não consigo um só momento, 

                   nem de noite, nem de dia,  

                   pra viver sem pensar nela... 
                   a minha antiga alegria... 

  

10 Apesar de teu rancor, 

 gostaria de te ver... 
 pra dizer-te o que não disse, 

 o que ficou sem dizer... 

  
                      Por que você não me escreve? 

15                      Por que tamanho rancor, 

                      se durante toda a vida 
                      só a você tive amor? 

  

 Horrivel o teu rancor... 

 porem que saibas, convem: 
20 que ainda te tenho amor. 

 ainda te quero bem... 

  
                                   EULÁLIO MOTTA 

  

 “De” Canções de meu caminho,” 3ª. Ed. a sair  -  2512-87 
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58 FAC-SÍMILE DO PANFLETO ELA  

 

 

 
                                    Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.906.CR6.03.005). 
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58.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO ELA 

 

 
 ELA 

  
 Lembro-me d´ela, passando... 

 passando na minha rua... 

 E eu dizia: - é minha! 
5 e ela diria: - sou tua... 

  

                        Muitos anos sem fumar! 
                        Voltei a fumar porque... 

                        quando acendo o meu cigarro 

                        lembro muito de você! 

  
10 Deu venêta de casar! 

 Adoeceu minha vida! 

 Nunca mais recuperei 
 minha saúde perdida! 

  

                                     Esclerose... um dia... apenas  

15                                     tirou-lhe toda a razão... 
                                     acabou a poesia, 

                                     foi-se embora a inspiração 

  
 Bonita manhã de sol! 

 na primeira vez que a vi! 

20 meio seculo já foi 
 e eu jamais esqueci! 

  

                                      Já tive oportunidade 

                                      de numa trova dizer: 
                                      das dôres de minha vida, 

25                                      a maior foi te perder! 

  
               Salvador, 03-88 

  

                                          EULÁLIO MOTTA 
  

 Do livro “Meu caderno de trovas” 

 Você é o maior trovador que já conheci 

30                                                     Eudaldo Silva Lima (Brasília) 
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58.2 EDIÇÃO CRÍTICA DO PANFLETO ELA  

 

 
 ELA

203
  

   

 Lembro-me d´ela, passando...  

 passando na minha rua...  

 E eu dizia: - é minha!  

5 e ela diria: - sou tua...  

   

 Muitos anos sem fumar!  

 Voltei a fumar porque... Voltei a fumar... porque... 

 quando acendo o meu cigarro  

 lembro muito de você! lembro muito de você... 

   

10 Deu venêta de casar!  

 Adoeceu minha vida!  

 Nunca mais recuperei  

 minha saúde perdida!  

   

 Esclerose... um dia... apenas   

15 tirou-lhe toda a razão...  

 cabou a poesia,  

 foi-se embora a inspiração  

   

 Bonita manhã de sol!  

 na primeira vez que a vi!  

20 meio seculo já foi  

 e eu jamais esqueci!  

   

 Já tive oportunidade  

 de numa trova dizer:  

 das dôres de minha vida, das dôres de minha vida 

25 a maior foi te perder! a maior foi te perder... 

   

               Salvador, 03-88  

   

                                          EULÁLIO MOTTA  

   

 Do livro “Meu caderno de trovas”  

 Você é o maior trovador que já conheci  

30                    Eudaldo Silva Lima (Brasília)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
203 A 2ª quadra foi reproduzida no panfleto Final  e a 6ª no panfleto Primavera, com variações na pontuação. 
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59 FAC-SÍMILE DO PANFLETO ENCONTRO COM A POESIA 

 

 

 
                               Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.906.CR6.03.006). 
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59.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO ENCONTRO COM A POESIA 

 

 
 ENCONTRO COM A POESIA (1) 

 RECORDAÇÃO DE MONTE ALEGRE 
  

           Monte da Santa Cruz do Monte Alegre! 

           Contemplo-te de longe... 
5           com uma vontade enorme  

           de te ver de perto, 

           para recordações: 
           de quando te vi 

           pela primeira vez,  

10           há mais de meio século,  

           em uma sexta-feira da Paixão... 
  

                             Penso na tua imutabilidade: 

                             és o mesmo monte,  
                             com as mesmas pedras 

15                             e curvas do caminho... 

                             com aquele mesmo “abismo das alturas...” 

                             aquela mesma paisagem deslumbrante... 
                             aquela mesma beleza de horizonte... 

  

 Todavia,  
20 como tudo mudou, Monte Alegre querido! 

 até teu nome (2) 

 que não lembra mais o teu monte, 
 que não faz lembrar teus peregrinos 

 nas tuas sextas-feiras da Paixão 

  

25 Recordar, às vezes, é bem triste... 
 gente querida que se conheceu 

 e que já não existe... 

 Cel. Olegário Mascarenhas, 
 a bondade em pessoa. 

30 D. Glafira – anjo em foram de mulher... 

 E aquele encanto de menina 
 que era Ivete 

 e que foi embora tão depressa! 

  

 Ponto final em tal recordação... 
35 Antes que venha à tona 

 uma ilusão 

 que se tornaria   
 meu tormento... 

 minha loucura... 

40 minha obsessão... 

                
                                             EULÁLIO MOTTA 

 DO LIVRO: “Luzes do Crepúsculo”, inédito. 

 A SAIR EM “Canções do meu caminho”, 2ª edição.  
 (1) “Não seja modesto, sua poesia é da melhor qualidade, apenas você a  

45 escondeu de todos,” - Jorge Amado.  

 (2) Nome atual de Monte Alegre, no âmbito federal – Mairí por lei da  
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 Assembléia Estadual, voltou o nome de Monte Alegre. Ficou, assim, a  

 cidade com dois nomes: na burocracia e na boca do povo. Na papeleta 

 federal – Mairí, que pouca gente sabe o que significa. Na papeleta esta- 
50 dual – Monte Alegre, que todo mundo sobre o que é. (Monte Alegre da 

 Bahia). 
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59.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO ENCONTRO COM A POESIA 

 
 ENCONTRO COM A POESIA (1)

204
  

 RECORDAÇÃO DE MONTE ALEGRE RECORDAÇÃO DE MONTE ALEGRE 

   

 Monte da Santa Cruz do Monte Alegre!  

 Contemplo-te de longe...  

5 com uma vontade enorme   

 de te ver de perto,  

 para recordações:  

 de quando te vi de quando eu ti vi pela primeira vez 

 pela primeira vez,   

10 há mais de meio século,   

 em uma sexta-feira da Paixão... em uma sexta-feira da Paixão. 
 

   

 Penso na tua imutabilidade:  

 és o mesmo monte,   

 com as mesmas pedras  

15 e curvas do caminho... e curvas do caminho: 
 

 com aquele mesmo “abismo das alturas...” com aquele mesmo “abismo das alturas,” 

 

 aquela mesma paisagem deslumbrante... aquela mesma paisagem deslumbrante, 
 

 aquela mesma beleza de horizonte... aquela mesma beleza de horizonte. 
 

   

 Todavia,   

20 como tudo mudou, Monte Alegre querido!  

 até teu nome (2)  

 que não lembra mais o teu monte,  

 que não faz lembrar teus peregrinos  

 nas tuas sextas-feiras da Paixão nas tuas sextas-feiras da Paixão! 
 

   

25 Recordar, às vezes, é bem triste... Recordar, às vezes, / é bem triste. 
 

 gente querida que se conheceu  

 e que já não existe... e que já não existe. 
 

 Cel. Olegário Mascarenhas,  

 a bondade em pessoa.  

30 D. Glafira – anjo em foram de mulher... D. Glafira – anjo em foram de mulher. 
 

 E aquele encanto de menina  

 que era Ivete que era Ivete e que foi embora 
 

 e que foi embora tão depressa! tão depressa! 
 

   

 Ponto final em tal recordação...  

35 Antes que venha à tona Antes que me venha à tona uma ilusão. 
 

 uma ilusão  

 que se tornaria    

                                                             
204

 Essa poesia traz um testemunho no livro Canções do meu caminho 2 ed. p. 21-22, com variação na pontuação e na disposição dos 

versos na macha.  
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 meu tormento...  

 minha loucura...  

40 minha obsessão...  

                 

                                             EULÁLIO MOTTA 

DO LIVRO: “Luzes do Crepúsculo”, inédito. 

A SAIR EM “Canções do meu caminho”, 2ª edição.  
(1) “Não seja modesto, sua poesia é da melhor qualidade, apenas você a  

escondeu de todos,” - Jorge Amado.  

(2) Nome atual de Monte Alegre, no âmbito federal – Mairí por lei da  
Assembléia Estadual, voltou o nome de Monte Alegre. Ficou, assim, a  

cidade com dois nomes: na burocracia e na boca do povo. Na papeleta 

federal – Mairí, que pouca gente sabe o que significa. Na papeleta esta- 

dual – Monte Alegre, que todo mundo sobre o que é. (Monte Alegre da 
Bahia). 

 

 
 

45 

 
 

 

 

50 
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59.2 FACSIMILE DE 1 TESTEMUNHO IMPRESSO: RECORDAÇÃO DE MONTE ALEGRE (P. 21) 

 

 

 
                           Fonte: Canções do meu caminho 2. ed. 1983, p. 21. 
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59.2.1 Transcrição do testemunho impresso: Recordação de Monte Alegre (p. 21) 

 

 
                   RECORDAÇÃO DE MONTE ALEGRE 

 
  

 Monte da Santa Cruz do Monte Alegre! 
 Contemplo-te de longe... 

 com uma vontade enorme  

5 de te ver de perto, 

 para recordações: 
 de quando te vi 

 pela primeira vez,  

 há mais de meio século,  
10 em uma sexta-feira da Paixão... 

  

 Penso na tua imutabilidade: 

 és o mesmo monte,  
 com as mesmas pedras 

 e curvas do caminho... 

15 com aquele mesmo “abismo das alturas...” 
 aquela mesma paisagem deslumbrante... 

 aquela mesma beleza de horizonte. 

  
 Todavia,  

 como tudo mudou, Monte Alegre querido! 

20 até teu nome 

 que não lembra mais o teu monte, 
 que não faz lembrar teus peregrinos 

 nas tuas sextas-feiras da Paixão! 

  
 Recordar, às vezes,  

25 Gente querida que se conheceu 

 e que já não existe. 
 Cel. Olegário Mascarenhas, 

 a bondade em pessoa. 

 D. Glafira – anjo em foram de mulher... 

30 E aquele encanto de menina 
 que era Ivete e que foi embora 

 tão depressa! 
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59.2 FACSIMILE DE 1 TESTEMUNHO IMPRESSO: RECORDAÇÃO DE MONTE ALEGRE (P. 22) 

 

 

 
                          Fonte: Canções do meu caminho 2. ed. 1983, p. 22. 
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59.2.1 Transcrição do testemunho impresso: Recordação de Monte Alegre (p. 22) 

 

 

  
 Ponto final em tal recordação... 

 Antes que venha à tona 

 uma ilusão 
 que se tornaria   

5 meu tormento... 

 minha loucura... 

 minha obsessão... 
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60 FAC-SÍMILE DO PANFLETO OPINIÕES  

 

 

 
               Fonte: Acervo de Eulálio Motta (EG3.906.CR6.03.007). 
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60.1 TRANSCRIÇÃO DO PANFLETO OPINIÕES  

 
                                                          OPINIÕES 

  

 de intelectuais, a propósito de poesias “Canções de meu caminho”, 2ª edição, 
 esgotada, a sair, retificada e ampliada. 

  

 De JORGE AMADO: - Salvador 

5 “Não seja modesto, sua poesia é da melhor qualidade. “Desejo muito sucesso para seu  
 belo livro”.  

  

 De RUBEN NOGUEIRA: - Salvador 
 “Subscrevo o juízo crítico de Jorge Amado: 

 “Sua poesia é da melhor qualidade”. 

10 “Mas você é um gato do mato, um esquesitão que se esconde de gente, metido sempre no 

 confundó de Judas, “A Vida é fugaz, seu Eulálio. “Apareça, mostre-se aos outros e dá gosto.” 
  

 De ABDIAS LIMA – “Correio do Ceará – Fortaleza.  

 “Eulálio de Miranda Motta, bahiano, é  um poeta de valor. “Jorge Amado já deu sua opi- 
 nião que coincide com a minha: “Não seja modesto, sua poesia é da melhor qualidade. 

15 apenas você a escreveu de todos.” 

  
 De EUDALDO SILVA LIMA: - Brasilia “Você é o melhor sonetista desta nossa geração. 

 “Não só o soneto perfeito, “ANIVERSÁRIO,” que já foi publicado em uma coletânea (2). 

 Todos os sonetos ali publicados, (“Canções de meu caminho”) podem figurar entre os me- 

 lhores sonetos brasileiros”. 
  

20 De BRAULIO FRANCO, Serrinha: “... suas trovas são antológicas...” 

 de NEWTON SALES – Salvador: - “Com a publicação de Canções de meu Caminho, 
 “você conquistou o direito a uma cadeira na Academia Bahiana de Letras.” 

  

 De JOSÉ ANTÔNIO, - Recife. 
 “Só leio dois poetas: Augusto dos Anjos e Eulálio Motta”. 

  

25 De RENATO BÁEZ:  

 “... maravilhoso “Canções de meu caminho...” – São Paulo. 
  

 De GERTRUDES MARX – Teófilo Otoni. 

 “Jóia, “Canções do meu caminho...” 
  

 (2) “Poesias consagradas...,” Linografica Editora Ltda. 

30 (1) Do arquivo de  

                                         EULÁLIO MOTTA. 

 



 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGÜÍSTICA 
Rua Barão de Geremoabo, nº 147; CEP: 40170-290 Campus Universitário -Ondina, Salvador -Ba 

Tel.: (71) 3283-6255 Fax: (71) 3283-6256 E-mail: pgltba@ufba.br 

 

 

 

PATRÍCIO NUNES BARREIROS 

 

 

 

 

 

O PASQUINEIRO DA ROÇA:  

EDIÇÃO DOS PANFLETOS DE EULÁLIO MOTTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B   

 

FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO DO ACERVO DE EULÁLIO MOTTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

2013 



 
 

ACERVO DE EULÁLIO DE MOTTA 

 

1. NOME: Eulálio de Miranda Motta 

2. DOADOR MAJORITÁRIO: Helder Sampaio  

3. DATA DE DOAÇÃO: 1999 

4. RESPONSÁVEL PELO ARQUIVO: Patrício Nunes Barreiros  

5. PERÍODO COBERTO PELA DOCUMENTAÇÃO: 1910 a 2005 

6. ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS: bom 

7. QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 2.416 

8. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO: O arquivo foi organizado em 9 séries distribuída em subséries, 

obedecendo, na medida do possível, a organicidade dada pelo seu titular. 

9. SÉRIES, SUB-SÉRIES E QUANTIDADE DE DOCUMENTOS 

(A) CADERNOS: 15  

1. POESIA: 2   

2. DIVERSOS: 13  

B) CORRESPONDÊNCIAS: 88 

1. CARTAS: 12  

 ATIVAS: 6  

 PASSIVA: 3 

 DE TERCEIRO: 3 

2. CARTÕES: 75  

 OUTROS: 38  

 POSTAIS: 37   

3. TELEGRAMA: 1  

(C) DATILOSCRITOS: 39 

1. DO TITULAR  

 OBRAS COMPLETA: 1 

 DISPEROS/POESIAS: 32 

 DISPEROS/NARRATIVAS: 2 

2. DE TERCEIROS: 2 

(D) DIPLOMAS: 9  

(E) DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO: 11 

1. DO TITULAR: 5  

2. DE TERCEIROS: 6  

(F) FOTOGRAFIAS: 870 

1. NÃO IDENTIFICADAS: 622 

2. IDENTIFICADAS: 93 



 
 

3. ALBUM: 1 com 53 fotografias 

4. COPIAS: 102  

(G) IMPRESSOS 

1. LIVROS: 88 títulos correspondente a 92 exemplares 

 DE AUTORIA DO TITULAR: 2 

 DE AUTORIA DE TERCEIROS COM PARTICIPAÇÃO DO TITULAR: 7  

 DE AUTORIA DE TERCEIROS: 79 títulos e 83 exemplares 

2.  FOLHETOS: 6 

 DO TITULAR: 4  

 DE TERCEIROS: 2 

3. PANFLETOS: 62 documentos e 1129 exemplares 

 DE AUTORIA DE TERCEIROS: 4 documentos e 8 exemplares   

 DE AUTORIA DO TITULAR: 58 documentos e 1121 exemplares 

4. JORNAIS: 49  

(H) MANUSCRITOS DISPERSOS: 68 

1. DO TITULAR: 66  

2. DE TERCEIROS: 1  

(I) OUTROS: 41 

1. DIVERSOS: 8 

2. COLEÇÃO DE CÉLULAS ANTIGAS: 32 

3. OBJETOS PESSOAIS: 1  
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CATÁLOGO DO ACERVO DO ESCRITOR EULÁLIO MOTTA 

 

 
A – CADERNOS 

 

 

 

 

 

SÉRIE 

 

 

 

 

SUB-SÉRIE 

LOCALIZAÇÃO 

NO ACERVO 

 

 

 

 

DOCUMENTO / TÍTULO 

 

R
E

G
IS

T
R

O
 

 

 

 

 

CÓDIGO 

CATALOGRÁFICO 

 

 

 

 

DATA 

 

L
O

C
A

L
 

P
A

S
T

A
 

 

E
N

V
E

L
O

P
E

 

P
Á

G
IN

A
 

CADERNOS DIVERSOS CV1 01 01 CADERNO SEM CAPA 1 01 EA2.1.CV1.01.001 1923 A 1950 

CADERNOS DIVERSOS CV1 02 01 CADERNO LÁGRIMAS 02 EA2.2.CV1.02.001 1927 A 1949 

CADERNOS DIVERSOS CV1 03 01 CADERNO FARMÁCIA SÃO JOSÉ 03 EA2.3.CV1.03.001 1927 A 1949 

CADERNOS DIVERSOS CV1 04 01 CADERNO LUZES DO CREPÚSCULO 04 EA2.4.CV1.04.001 1956 A 1968 

CADERNOS DIVERSOS CV1 05 01 CADERNO DIÁRIO DE UM JOÃO NINGUÉM II 05 EA2.5.CV1.05.001 1977 A 1978 

CADERNOS POESIA CV1 06 01 CANÇÕES DO MEU CAMINHO 3ª EDIÇÃO 06 EA1.6.CV1.06.001 1986 A 1988 

CADERNOS DIVERSOS CV1 07 01 CADERNO Nº 3 07 EA2.7.CV1.07.001 1978 A 1979 

CADERNOS DIVERSOS CV1 08 01 CADERNO SEM CAPA 2 08 EA2.8.CV1.08.001 1950 A 1952 

CADERNOS DIVERSOS CV1 09 01 CADERNO MONITOR 09 EA2.9.CV1.09.001 1960 A 1961 

CADERNOS DIVERSOS CV1 10 01 CADERNO LOJA VITÓRIA 10 EA2.10.CV1.10.001 1947 A 1978 

CADERNOS DIVERSOS CV1 11 01 CADERNO BAHIA HUMORÍSTICA 11 EA2.11.CV1.11.001 1933 A 1938 

CADERNOS DIVERSOS CV1 12 01 CADERNETA DE ANOTAÇÕES 12 EA2.12.CV1.12.001 1986 A 1987 

CADERNOS POESIA CV1 13 01 CADERNO MEU CADERNO DE TROVAS 13 EA1.13.CV1.13.001 1987 

CADERNOS DIVERSOS CV1 14 01 CADRNO FOTOCOPIADO 1 14 EA2.14.CV1.14.001 1952 

CADERNOS DIVERSOS CV1 15 01 CADERNO FOTOCIPIADO 2 15 EA2.15.CV1.15.001 1949 A 1955 

 

B – CORRESPONDÊNCIAS 

 

 

 

 

 

SÉRIE 

 

 

 

 

SUB-SÉRIE 

LOCALIZAÇÃO 

NO ACERVO 

 

 

 

 

DOCUMENTO / TÍTULO 

 

R
E

G
IS

T
R

O
 

 

 

 

 

CÓDIGO 

CATALOGRÁFICO 

 

 

 

 

DATA 

L
O

C
A

L
 

P
A

S
T

A
 

 

E
N

V
E

L
O

P
E

 

P
Á

G
IN

A
 

CORRESPONDÊNCIAS CARTA (ATIVA) CV1 16 01 PARA JOAQUIM SAMPAIO NETO 16 EB1.16.CV1.16.001 15/11/1958 

CORRESPONDÊNCIAS CARTA (ATIVA) CV1 16 02 PARA JAIRO 17 EB1.17.CV1.16.002 s. d. 
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CORRESPONDÊNCIAS CARTA (ATIVA) CV1 16 03 PARA JORGE AMADO 18 EB1.18.CV1.16.003 22/11/1981 

CORRESPONDÊNCIAS CARTA (ATIVA) CV1 16 04 PARA JORGE AMADO 19 EB1.19.CV1.16.004 18/08/1980 

CORRESPONDÊNCIAS CARTA (ATIVA) CV1 16 05 PARA JORGE AMADO 21 EB1.21.CV1.16.005 08/02/1979 

CORRESPONDÊNCIAS CARTA (ATIVA) CV1 16 06 PARA FRNAKLIN MAXADO 22 EB1.22.CV1.16.006 10/06/1982 

CORRESPONDÊNCIAS CARTA (DE TERCEIROS) CV1 18 01 DE VANINHA PARA ENÉAS 26 EB1.26.CV1.18.001 03/04/1987 

CORRESPONDÊNCIAS CARTA (DE TERCEIROS) CV1 18 03 CARTA DIRIRIDA A AILDA POR FLORIANO 660 EB1.660.CV1.18.003 09/01/1943 

CORRESPONDÊNCIAS CARTA (DE TERCEIROS) CV1 18 04 CARTA DE ARNALDO PARA "TATÚ" 661 EB1.661.CV1.18.004 25/07/1931 

CORRESPONDÊNCIAS CARTA (PASSIVA) CV1 17 01 DE ANNIE GALL 23 EB1.23.CV1.17.001 09/06/1943 

CORRESPONDÊNCIAS CARTA (PASSIVA) CV1 17 02 DE CARLOS RIBEIRO ROCHA 24 EB1.24.CV1.17.002 03/10/1981 

CORRESPONDÊNCIAS CARTA (PASSIVA) CV1 17 03 DE FRANKLIN MACHADO 25 EB1.25.CV1.17.003 07/06/1982 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV2 05 39 JESUSCRISTO Y SAN JUAN 352 EB2.352.CV2.05.039 19/12/1932 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV2 05 40 PRIMEIRA MISSA DE PADRE NICANOR 353 EB2.353.CV2.05.040 01/12/1940 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV2 05 41 BODAS DE PRATA DE NENZINHA E EDMUNDO 354 EB2.354.CV2.05.041 21/12/1922 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV2 05 42 PRIMEIRA COMUNHÃO DE JOSÉ ANTÔNIO 355 EB2.355.CV2.05.042 08/12/1955 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV2 05 43 PRIMEIRA COMUNHÃO DE MARIA JOSÉ 356 EB2.356.CV2.05.043 06/01/1952 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV2 05 44 NOITE EM UMBUZEIRO 357 EB2.357.CV2.05.044 24/06/1961 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV2 05 45 PRIMEIRA COMUNHÃO DE MARIA APARECIDA 358 EB2.358.CV2.05.045 06/01/1961 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV2 05 46 PRIMEIRA COMUNHÃO DE ARNOU LIMA DE MIRANDA 359 EB2.359.CV2.05.046 08/07/1973 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS 
CV2 05 47 HOMENAGEM FÚNEBRE A WALDOMIRO ANTONIO DE 

SOUZA 

360 
EB2.360.CV2.05.047 

07/02/1903 A 

07/04/1957 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV2 05 48 ZENITA PARA D. EREMITA 361 EB2.361.CV2.05.048 29/12/1948 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV2 05 49 PROPAGANDA 362 EB2.362.CV2.05.049 s.d. 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV2 05 50 ALAISE 363 EB2.363.CV2.05.050 15/04/1976 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV2 05 51 DIA DAS MÃES 364 EB2.364.CV2.05.051 13/05/1956 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS 
CV3 06 31 CONVITE DE ORDENAÇÃO SACERDOTAL DE NICANOR 

CUNHA 

404 
EB2.404.CV3.06.031 05/11/1940 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS 
CV3 06 32 DO PROF. ANTONIO GABRIEL E FRANCELLINA PARA 

BENILDE 

405 
EB2.405.CV3.06.032 07/08/1916 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV3 06 34 DE ESLISABETH PARA ANTONIO MOTTA 407 EB2.407.CV3.06.034 1921 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV3 06 35 DE AMANDO PARA MARGARIDA 408 EB2.408.CV3.06.035 s.d. 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV3 06 36 DE NICANOR PARA AILDA 409 EB2.409.CV3.06.036 1932 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV3 06 45 BODAS DE PRATA DE DURVAL E LINDARUA 418 EB2.418.CV3.06.045 26/07/1932 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS 
CV3 06 46 LEMBRANÇA DA PRIMEIRA COMUNHÃO DE MARIA 

SILVANA E MARIA GIOVANA 

419 
EB2.419.CV3.06.046 16/06/1979 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS 
CV3 06 47 LEMBRANÇA DA PRIMEIRA COMUNHÃO DE ANTONIO 

MOTTA SOUZA DE ALMEIDA 

420 
EB2.420.CV3.06.047 30/05/1968 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV3 06 48 CARTÃO PESSOAL DE JOÃO MOTTA 421 EB2.421.CV3.06.048 s.d. 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV3 06 49 CARTÃO PESSOAL DE ZENITA MIRAND MOTTA 422 EB2.422.CV3.06.049 01/08/1944 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV3 06 50 CARTÃO PESSOAL DE JOSÉ MACIEL DOS SANTOS 423 EB2.423.CV3.06.050 14/01/1938 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV3 06 51 1ª MISSA CELEBRADA NA ESCOLA ANTONIO MOTTA 424 EB2.424.CV3.06.051 16/03/1953 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS 
CV3 06 52 12º E 14º ANIVERSÁRIO DO INSTITUTO FEMININO DA 

BAHIA 

425 
EB2.425.CV3.06.052 

05/10/1935 A 

05/10/1937 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV3 06 53 PEDIDO DE AUXILIO PARA O CONVENTO DA PIEDADE 426 EB2.426.CV3.06.053 07/10/1954 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV3 06 54 ORAÇÕES 427 EB2.427.CV3.06.054 13/05/1927 A 
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03/12/1937 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS 
CV3 06 43 DE FIDELCINA, LINDAURA E MARGARIDA PARA EDITH 

E ZENITA 

416 
EB2.416.CV3.06.043 12/1986 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV3 06 56 CARTÃO PESSOAL DE ADONIAS FILHO PARA EULÁLIO 429 EB2.429.CV3.06.056 08/11/1937 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS 
CV3 06 57 LEMBRANÇA DA VITÓRIA DOS BRAZILEIROS SOBRE A 

ALEMANHA 

430 
EB2.430.CV3.06.057 08/05/1945 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV3 06 58 RITA MOTTA DE ALMEIDA 431 EB2.431.CV3.06.058 31/10/2005 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV3 06 59 CARTÃO DE NATAL 432 EB2.432.CV3.06.059 20/12/1968 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / OUTROS CV3 06 60 CONVITE PARA BODAS DE OURO DE NILSON E DIRSE 433 EB2.433.CV3.06.060 11/11/2005 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / POSTAIS CV2 05 52 LEMBRANÇA DE ISAIAS ALVES 365 EB2.365.CV2.05.052 1943 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / POSTAIS CV2 05 53 SÃO PAULO 366 EB2.366.CV2.05.053 02/07/1925 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / POSTAIS CV3 06 08 LOURDES 381 EB2.381.CV3.06.008  s.d. 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / POSTAIS CV3 06 09 RUMILLY FRANÇA 382 EB2.382.CV3.06.009 18/07/1996 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / POSTAIS CV3 06 10 LONDRINA 383 EB2.383.CV3.06.010 10/10/1970 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / POSTAIS CV3 06 12 PAMPULHA BELO HORIZONTE 385 EB2.385.CV3.06.012 04/1971 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / POSTAIS CV3 06 13 BRASILIA 386 EB2.386.CV3.06.013 s.d. 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / POSTAIS CV3 06 14 FACHADA DA ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO 387 EB2.387.CV3.06.014  s.d. 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / POSTAIS CV3 06 39 ALTAR DA CAPELA 412 EB2.412.CV3.06.039 s.d. 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / POSTAIS CV3 06 40 CRIANÇA TOCANDO ACORDEON 413 EB2.413.CV3.06.040 s.d. 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / POSTAIS CV3 06 41 PÃO DE AÇÚCAR 414 EB2.414.CV3.06.041 s.d. 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / POSTAIS CV3 06 42 TIA AILDA 415 EB2.415.CV3.06.042 11/1985 

CORRESPONDÊNCIAS CARTÕES / POSTAIS CV3 06 55 PAPA JOÃO PAULO II 428 EB2.428.CV3.06.055 s.d. 

CORRESPONDÊNCIAS 
CARTÕES / POSTAIS/ DE 

TERCEIRO 

CV3 03 19 
DE HOMERINDA PARA RANDOLPHO E AILDA 

392 
EB2.392.CV2.03.019 23/02/1923 

CORRESPONDÊNCIAS 
CARTÕES / POSTAIS/ DE 

TERCEIRO 

CV3 03 20 
DE ANGELA E JOEL PARA RANDOLPHO ALMEIDA 

393 
EB2.393.CV2.03.020 19/01/1925 

CORRESPONDÊNCIAS 
CARTÕES / POSTAIS/ DE 

TERCEIRO 

CV3 03 21 
DE ALMIRA PARA RITINHA, JOÃO E MARGARIDA 

394 
EB2.394.CV2.03.021 01/01/1926 

CORRESPONDÊNCIAS 
CARTÕES / POSTAIS/ DE 

TERCEIRO 

CV3 06 22 
DE JAYME PARA MOTTA 

395 
EB2.395.CV3.06.022 20/07/1925 

CORRESPONDÊNCIAS 
CARTÕES / POSTAIS/ DE 

TERCEIRO 

CV3 06 23 
DE DURVAL PARA AILDA E EDITH 

396 
EB2.396.CV3.06.023 10/08/928 

CORRESPONDÊNCIAS 
CARTÕES / POSTAIS/ DE 

TERCEIRO 

CV3 06 24 
LINDAURA PARA JOÃOZINHO ALMEIDA 

397 
EB2.397.CV3.06.024 01/03/1929 

CORRESPONDÊNCIAS 
CARTÕES / POSTAIS/ DE 

TERCEIRO 

CV3 06 25 
DE RITA E MARGARIDA PARA ZENITA 

398 
EB2.398.CV3.06.025 27/04/1933 

CORRESPONDÊNCIAS 
CARTÕES / POSTAIS/ DE 

TERCEIRO 

CV3 06 26 
DE ZENITA PARA RITINHA 

399 
EB2.399.CV3.06.026 08/01/1938 

CORRESPONDÊNCIAS 
CARTÕES / POSTAIS/ DE 

TERCEIRO 

CV3 06 27 
DE ARNALDO 

400 
EB2.400.CV3.06.027 07/08/1940 

CORRESPONDÊNCIAS 
CARTÕES / POSTAIS/ DE 

TERCEIRO 

CV3 06 28 
DE HONORINDA PARA AYLDA 

401 
EB2.401.CV3.06.028 s.d. 

CORRESPONDÊNCIAS 
CARTÕES / POSTAIS/ DE 

TERCEIRO 

CV3 06 29 
DE NOÉLIA PARA ZENITA 

402 
EB2.402.CV3.06.029 23/03/1960 
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CORRESPONDÊNCIAS 
CARTÕES / POSTAIS/ DE 

TERCEIRO 

CV3 06 30 
A EDITH E AILDA 

403 
EB2.403.CV3.06.030 15/09/1930 

CORRESPONDÊNCIAS 
CARTÕES / POSTAIS/ DE 

TERCEIRO 

CV3 06 33 
DE HONORINA PARA AILDA E DANDOLPHO 

406 
EB2.406.CV3.06.033 s.d. 

CORRESPONDÊNCIAS 
CARTÕES / POSTAIS/ DE 

TERCEIRO 

CV3 06 37 
DE LUCIANO PARA AILDA MOTTA 

410 
EB2.410.CV3.06.037 s.d. 

CORRESPONDÊNCIAS 
CARTÕES / POSTAIS/ DE 

TERCEIRO 

CV3 06 38 
DE VIRGINIA PARA ZENITA MOTTA 

411 
EB2.411.CV3.06.038 21/09/1977 

CORRESPONDÊNCIAS 
CARTÕES / POSTAIS/ DE 

TERCEIRO 

CV3 06 44 
DE MITA E JEAN PARA RITINHA E HELDER 

417 
EB2.417.CV3.06.044 02/11/1993 

CORRESPONDÊNCIAS 
CARTÕES / POSTAIS/ DO 

TITULAR 

CV3 06 11 
BUENOS AIRES 

384 
EB2.384.CV3.06.011 10/06/1977 

CORRESPONDÊNCIAS 
CARTÕES / POSTAIS/ DO 

TITULAR 

CV3 06 15 
DE EULÁLIO PARA AILDA 

388 
EB2.388.CV3.06.015 01/08/1931 

CORRESPONDÊNCIAS 
CARTÕES / POSTAIS/ DO 

TITULAR 

CV3 06 16 
DE EULÁLIO PARA EDITH 

389 
EB2.389.CV3.06.016 30/09/1931 

CORRESPONDÊNCIAS 
CARTÕES / POSTAIS/ DO 

TITULAR 

CV3 06 17 
DE EULÁLIO PARA AILDA 

390 
EB2.390.CV3.06.017 01/08/1932 

CORRESPONDÊNCIAS 
CARTÕES / POSTAIS/ DO 

TITULAR 

CV3 06 18 
DE EULÁLIO PARA AILDA 

391 
EB2.391.CV3.06.018 09/08/1932 

CORRESPONDÊNCIAS TELEGRAMA (DE 

TERCEIROS) 

CV1 18 02 
TELEGRAMA DE LINDARURA MOTTA 

659 
EB1.659.CV1.18.002 15/09/1942 

 

 

C – DATILOSCRITOS 

 

 

 

 

 

SÉRIE 

 

 

 

 

SUB-SÉRIE 

LOCALIZAÇÃO 

NO ACERVO 

 

 

 

 

DOCUMENTO / TÍTULO 

 

R
E

G
IS

T
R

O
 

 

 

 

 

CÓDIGO 

CATALOGRÁFICO 

 

 

 

 

DATA 

 

L
O

C
A

L
 

P
A

S
T

A
 

 

E
N

V
E

L
O

P
E

 

P
Á

G
IN

A
 

DATILOSCRITOS DE TERCEIROS 
CV1 25 01 PRIMEIRO CAPÍTULO DO LIVRO ROMEIROS DO MEU 

CAMINHO 

59 
EC2.59.CV1.25.001 21/04/1980 

DATILOSCRITOS DE TERCEIROS CL 11 05 DORME EM PAZ E PERDOA! 943 EC2.943.CL.11.005 25/10/19633 

DATILOSCRITOS 

DO TITULAR 

(DISPERSOS/NARRATIVA

) 

CV1 24 01 

"VIAJANDO" 

57 

EC1.57.CV1.24.001 s.d. 

DATILOSCRITOS 

DO TITULAR 

(DISPERSOS/NARRATIVA

) 

CV1 24 02 

"MINHA SALVAÇÃO" 

58 

EC1.58.CV1.24.002 s.d. 

DATILOSCRITOS DO TITULAR CV1 21 01 "SAUDADE..." 29 EC1.29.CV1.21.001 13/05/1986 
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(DISPERSOS/POESIA) 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 21 02 
"PONTOS DE HISTÓRIA DE MINHA VIDA..." 

30 
EC1.30.CV1.21.002 03/06/1985 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 21 03 
"DEPOIS..." 

31 
EC1.31.CV1.21.003 s.d. 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 21 04 
"UMA DUZIA DE TROVAS PARA ELA..." 

32 
EC1.32.CV1.21.004 s.d. 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 21 05 
"DOZE TROVAS PARA ELA..." 

33 
EC1.33.CV1.21.005 s.d. 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 21 06 
"JUREMA" 

34 
EC1.34.CV1.21.006 04/1986 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 21 07 
"NO DIA SEGUINTE..." 

35 
EC1.35.CV1.21.007 01/08/1986 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 21 08 
"PONTO FINAL..." 

36 
EC1.36.CV1.21.008 s.d. 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 21 09 
"A CARTA QUE NÃO VEIO..." 

37 
EC1.37.CV1.21.009 03/01/1985 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 21 10 
"DEMÔNIO..." 

38 
EC1.38.CV1.21.010 s.d. 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 21 11 
"SE..." 

39 
EC1.39.CV1.21.011 s.d. 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 22 01 
"REENCONTRO COM DEUS" 

40 
EC1.40.CV1.22.001 s.d. 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 22 02 
"MEU POEMA DE ESTUDANTE POBRE..." 

41 
EC1.41.CV1.22.002 s.d. 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 22 03 
"VOLTAR" 

42 
EC1.42.CV1.22.003 27/05/1985 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 22 04 
"TROVAS..." 

43 
EC1.43.CV1.22.004 s.d. 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 22 05 
"EPITÁFIO..." 

44 
EC1.44.CV1.22.005 s.d. 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 22 06 
"TRISTEZA RESIGNADA..." 

45 
EC1.45.CV1.22.006 s.d. 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 22 07 
"FAZENDA VACA PARIDA" 

43 
EC1.46.CV1.22.007 s.d. 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 22 08 
"FOTOGRAFIA DE 1933..." 

47 
EC1.47.CV1.22.008 s.d. 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 22 09 
"ALTO BONITO" 

48 
EC1.48.CV1.22.009 s.d. 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 22 10 
"ESTÓRIA DA CAROCHINHA..." 

49 
EC1.49.CV1.22.010 29/04/1986 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 22 11 
"ACONTECEU..." 

50 
EC1.50.CV1.22.011 25/04/1985 

DATILOSCRITOS DO TITULAR CV1 23 01 "FINAL..." 51 EC1.51.CV1.23.001 s.d. 
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(DISPERSOS/POESIA) 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 23 02 
"AQUELA RUA..." 

52 
EC1.52.CV1.23.002 15/01/1985 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 23 03 
"BOM SUCESSO..." 

53 
EC1.53.CV1.23.003 s.d. 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 23 04 
"VOCÊ" 

54 
EC1.54.CV1.23.004 s.d. 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 23 05 
"GRUPO DE TRÊS..." 

55 
EC1.55.CV1.23.005 21/07/1986 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 23 06 
"INDICAÇÃO DO CARIMBO" 

56 
EC1.56.CV1.23.006 13/12/1986 

DATILOSCRITOS DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIA) 

CV1 23 08 
A FUGA 

854 
EC1.854.CV1.23.008 22/02/1986 

DATILOSCRITOS DO TITULAR (OBRA 

COMPLETA) 

CV1 20 02 
A MESINHA 

925 
EC1.925.CV1.20.002 1943 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR (OBRA 

COMPLETA/POESIA) 

CV1 19 01 CÓPIA CARBONO DO DATILOSCRITO DE CANÇÕES 

DO MEU CAMINHO 2ª EDIÇÃO 

27 
EC1.27.CV1.19.001 s.d. 

DATILOSCRITOS 
DO TITULAR (OBRA 

COMPLETA/POESIA) 

CV1 20 01 CÓPIA CARBONO DO DATILISCRITO DE CANÇÕES DO 

MEU CAMINHO 2ª EDIÇÃO 

28 
EC1.28.CV1.20.001 s.d. 

DATILOSCRITOS DO TITULAR 

(DISPERSOS/POESIAS) 

CV1 23 09 
BATENDO À SUA PORTA... 

926 
EC1.926.CV1.23.009 09/07/1985 

 

 

D – DIPLOMAS 

 

 

 

 

 

SÉRIE 

 

 

 

 

SUB-SÉRIE 

LOCALIZAÇÃO 

NO ACERVO 

 

 

 

 

DOCUMENTO / TÍTULO 

 

R
E

G
IS

T
R

O
 

 

 

 

 

CÓDIGO 

CATALOGRÁFICO 

 

 

 

 

DATA 

L
O

C
A

L
 

P
A

S
T

A
 

 

E
N

V
E

L
O

P
E

 

P
Á

G
IN

A
 

DIPLOMAS  EP 00 00 DIPLOMA DE BACHAREL EM FARMÁCIA 60 ED.60.EP.00.000 1933 

DIPLOMAS  
CL 01 08 DIPLOMA DE MEMBRO COLABORADORGRUPO 

LITERÁRIO "NOVA GERAÇÃO" 

68 
ED.68.CL.01.008 08/12/1981 

DIPLOMAS  

CL 01 06 DIPLOMA DE MEMBRO CORRESPONDENTE 

CONCEDIDO PELO CLUBE DE POESIA DE 

URUGUAIANA 

66 

ED.66.CL.01.006 17/05/1979 

DIPLOMAS  

CL 01 07 DIPLOMA DE MEMBRO CORRESPONDENTE DA 

ACADEMIA DE LETRAS DA FRONTEIRA SUDOESTE 

DO RGS 

67 

ED.67.CL.01.007 30/01/1980 

DIPLOMAS  
CL 01 02 DIPLOMA DE MEMBRO CORRESPONDENTE DA 

ACADEMIA INTERNACIOANL DE LETRAS DE "3 

62 
ED.62.CL.01.002 19/07/1979 
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FRONTEIRAS" 

DIPLOMAS  

CL 01 03 DIPLOMA DE MEMBRO CORRESPONDENTE DA 

ACADEMIA INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS 

HUMANÍSTICAS DE URUGUAIANA 

63 

ED.63.CL.01.003 19/07/1979 

DIPLOMAS  

CL 01 04 DIPLOMA DE MEMBRO CORRESPONDENTE DA 

ASSOCIAÇÃO URUGUAIENSE DE ESCRITORES E 

EDITORES 

64 

ED.64.CL.01.004 04/05/1980 

DIPLOMAS  

CL 01 05 DIPLOMA DE MEMBRO CORRESPONDENTE DO 

CENTRO DE ESTUDO E DIFUSÃO CULTURAL 

ROMAGUERA CORRÊA 

65 

ED.65.CL.01.005 10/05/1980 

DIPLOMAS  
CL 01 01 DIPLOMA DE MEMBRO CORRESPONDENTE DO 

CLUBE INTERNACIONAL DA BOA LEITURA 

61 
ED.61.CL.01.001 11/06/1979 

 

 

E - DOCUMENTOS PESSOAIS 

 

 

 

 

 

SÉRIE 

 

 

 

 

SUB-SÉRIE 

LOCALIZAÇÃO 

NO ACERVO 

 

 

 

 

DOCUMENTO / TÍTULO 

 

R
E

G
IS

T
R

O
 

 

 

 

 

CÓDIGO 

CATALOGRÁFICO 

 

 

 

 

DATA 
 

L
O

C
A

L
 

P
A

S
T

A
 

 

E
N

V
E

L
O

P
E

 

P
Á

G
IN

A
 

DOCUMENTOS 

PESSOAIS 
DE TERCEIROS 

CV2 01 04 
TÍTULO DE ELEITOR DE JOÃO MANUEL DA MOTTA 

72 
EE2.72.CV2.01.004 02/03/1933 

DOCUMENTOS 

PESSOAIS 
DE TERCEIROS 

CV2 01 05 CARTÃO DE INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

DE D. EDITE MIRANDA MOTTA 

73 
EE2.73.CV2.01.005 11/11/1978 

DOCUMENTOS 

PESSOAIS 
DE TERCEIROS 

CV3 10 41 
RG DE EDITH MIRANDA MOTTA 

655 
EE2.655.CV3.10.041 12/05/1973 

DOCUMENTOS 

PESSOAIS 
DE TERCEIROS 

CV3 10 42 CARTEIRA DE PASSE DO IDOSO DE ZENTIA 

MIRANDA MOTTA 

656 
EE2.656.CV3.10.042 20/07/1993 

DOCUMENTOS 

PESSOAIS 
DE TERCEIROS 

CV3 10 43 PERMISSÃO PARA VIAGEM DE MARIA RITA DE 

MIRANDA 

657 
EE2.657.CV3.10.043 14/10/1943 

DOCUMENTOS 

PESSOAIS 
DE TERCEIROS 

CV3 10 44 
TÍTULO DE ELEITOR DE AILDA MOTTA DE ALMEIDA 

658 
EE2.658.CV3.10.044 28/08/1935 

DOCUMENTOS 

PESSOAIS 
DO TITULAR 

CV3 01 01 
CARTEIRA DE IDENTIDADE 

69 
EE1.69.CV2.01.001 05/04/1965 

DOCUMENTOS 

PESSOAIS 
DO TITULAR 

CV2 01 02 
CARTEIRA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO (INPS) 

70 
EE1.70.CV2.01.002 25/03/1977 

DOCUMENTOS 

PESSOAIS 
DO TITULAR 

CV2 01 03 CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 

(FARMACÊUTICO) 

71 
EE1.71.CV2.01.003 02/02/1972 

DOCUMENTOS 

PESSOAIS 
DO TITULAR 

CR6 04 01 CARTEIRA DA ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA DOS 

CRIADORES DE ZEBU 

917 
EE1.917.CR6.04.001 02/10/1969 
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DOCUMENTOS 

PESSOAIS 
DO TITULAR 

CV2 01 04 
CARTEIRA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS SALVADOR 

79 
EE1.79.CV2.01.004 15/06/1966 

 

 

F – FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

SÉRIE 

 

 

 

 

SUB-SÉRIE 

LOCALIZAÇÃO 

NO ACERVO 

 

 

 

 

DOCUMENTO / TÍTULO 

 

R
E

G
IS

T
R

O
 

 

 

 

 

CÓDIGO 

CATALOGRÁFICO 
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FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS 
CV2 04 46 ANTÔNIO P. VICTORIA E DOMINGOS MONTEIRO 

CORREIA 

299 
EF1.299.CV2.04.046 08/1910 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 04 47 JOÃO DE MIRANDA MOTTA E ANNA BENIGNA DE 

SOUZA MOTTA 

300 
EF1.300.CV2.04.047 06/04/1913 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 04 48 DURVAL 301 EF1.301.CV2.04.048 28/09/1924 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 04 49 DURVAL 302 EF1.302.CV2.04.049 21/09/1924 (?) 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 04 50 JOVEM DURVAL E JOSÉ ADOLPHO 303 EF1.303.CV2.04.050 09/1925 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 04 51 AULA DE GINÁSTICA NO GINÁSIO IPIRANGA 304 EF1.304.CV2.04.051 1993 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 04 52 DURVAL 305 EF1.305.CV2.04.052 12/1927 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 04 53 DURVALZINHO 306 EF1.306.CV2.04.053 19/12/1933 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 04 54 NA FAZENDA MORRO ALTO 307 EF1.307.CV2.04.054 22/10/1946 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 04 55 CONCEIÇÃO 308 EF1.308.CV2.04.055 05/1948 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 04 56 DURVAL , LINDAURA E FILHOS 309 EF1.309.CV2.04.056 26/07/1957 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 04 57 CARNAVAL DE 1938 EM MUNDO NOVO 310 EF1.310.CV2.04.057 1938 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 04 58 1º COMUNHÃO DE RODOLFO 311 EF1.311.CV2.04.058 06/12/1964 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 04 59 1ª COMUNHÃO DE IRANI 312 EF1.312.CV2.04.059 06/06/1965 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 04 60 CASAMENTO DE ADILSON E MARIA 313 EF1.313.CV2.04.060 05/07/1969 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 01 VANIA 314 EF1.314.CV2.05.001 03/1940 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 02 ARNÓBIO 315 EF1.315.CV2.05.002 19/06/1940 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 03 CACHORRO GRANFINO 316 EF1.316.CV2.05.003 15/04/1945 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 04 COMÍCIO DA CRUZADA MUNICIPALISTA 317 EF1.317.CV2.05.004 19/09/1948 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 05 3X4 DE NILTON 318 EF1.318.CV2.05.005 29/06/1950 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 06 RODOLFO, LUCIANO E HELDER 319 EF1.319.CV2.05.006 20/04/1970 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 07 MARIA 320 EF1.320.CV2.05.007 07/1973 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 08 CASAMENTO DE MARGARIDA E LUIZ 321 EF1.321.CV2.05.008 14/111982 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 09 3X4 DE CARMEN 322 EF1.322.CV2.05.009 21/10/87 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 10 EUDALDO ESTUDANTE 323 EF1.323.CV2.05.010 1932 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 11 EUDALDO CURSO UNIVERSITÁRIO 324 EF1.324.CV2.05.011 1933 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 12 EUDALDO E EURÍDICE 325 EF1.325.CV2.05.012 03/1939 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 13 EUDALDO À MÁQUINA DE ESCREVER 326 EF1.326.CV2.05.013 1965 
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FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 14 ESPOSAS DE PASTORES 327 EF1.327.CV2.05.014 1966 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 15 EUDALDO JUNIOR 328 EF1.328.CV2.05.015 1966 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 16 SEMINÁRIO DE PITISBURGH 329 EF1.329.CV2.05.016 1966 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 17 2 EUDALDOS 330 EF1.330.CV2.05.017 1977 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 18 ILEANA 331 EF1.331.CV2.05.018 1977 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 19 CASA DE EUDALDO EM BRASÍLIA 332 EF1.332.CV2.05.019 1976 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 20 NETOS DE LINDAURA 333 EF1.333.CV2.05.020 14/10/1940 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 21 1ª COMUNHÃO DE AILDINHA 334 EF1.334.CV2.05.021 06/11/1943 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 22 NAIDIR 335 EF1.335.CV2.05.022 16/04/1943 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 23 ANTÔNIO BARRETO MOTTA 336 EF1.336.CV2.05.023 07/09/1945 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 24 EMANOEL 337 EF1.337.CV2.05.024 21/09/1961 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 25 AILDINHA, EMANUEL E NAIR 338 EF1.338.CV2.05.025 01/07/1963 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 26 CASAMENTO DE ARNALDO 339 EF1.339.CV2.05.026 08/12/1944 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 27 AMANDO 340 EF1.340.CV2.05.027 01/11/1930 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 28 ARNALDO 341 EF1.341.CV2.05.028 10/04/1933 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 29 NA PRAIA 342 EF1.342.CV2.05.029 03/1935 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 30 CRIANÇAS DE BICICLETA 343 EF1.343.CV2.05.030 1941 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 31 ARNALDINHO 344 EF1.344.CV2.05.031 08/12/1955 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 32 EULÁLIO MOTTA COM 19 ANOS 345 EF1.345.CV2.05.032 15/02/1926 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 33 3X4 DE EULÁLIO SOLDADO SYMPATICO 346 EF1.346.CV2.05.033 21/08/1930 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 34 PROCISSÃO DO SENHOR DO BOMFIM 347 EF1.347.CV2.05.034 08/09/1932 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 35 EULÁLIO EM 1932 348 EF1.348.CV2.05.035 07/05/1932 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 36 EULÁLIO E ADONIAS NA RUA CHILE 349 EF1.349.CV2.05.036 13/01/1938 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 37 ADONIAS FILHO 350 EF1.350.CV2.05.037 16/01/1938 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV2 05 38 INAUGURAÇÃO EM TUCANO 351 EF1.351.CV2.05.038 05/10/1947 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 07 04 LINDAURA, ZENITA E EULÁLIO EM JIQUIRIÇA 437 EF1.437.CV3.07.004 03/1938 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 08 08 EULÁLIO COM FAMILIRES NA CASA DE AILDA 441 EF1.441.CV3.07.008 09/1974 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 08 37 AILDA COM OS NETOS 531 EF1.531.CV3.08.037 02/08/1959 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 08 40 PRIMEIRA COMUNHÃO DE HELDER 534 EF1.534.CV3.08.040 29/10/1978 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 08 41 PRIMEIRA COMUNHÃO DE JOÃO MOTINHA, JOSÉ 

RANDOLFO E RANDOLFINHO 

535 
EF1.535.CV3.08.041 06/12/1964 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 08 42 
JOSÉ ANTÔNIO 

536 
EF1.536.CV3.08.042 

10/06/1945 A 

08/12/1955 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 09 60 REGINALDO 554 EF1.554.CV3.08.060 22/06/1949 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 09 22 EUDALDO NO MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 576 EF1.576.CV3.09.022 01/01/1980 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 09 23 ZENITA NO RIO DE JANEIRO 577 EF1.577.CV3.09.023 03/03/1969 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 09 24 FORMATURA DE NILZA 578 EF1.578.CV3.09.024 17/02/1953 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 09 29 DURVAL EM 1921 583 EF1.583.CV3.09.029 10/1921 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 09 31 EUDALDO EM 1929 585 EF1.585.CV3.09.031 01/01/1929 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 09 35 ANTÔNIO MOTTA PAI DE EULÁLIO 589 EF1.589.CV3.09.035 19/10/1928 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 09 36 ARNALDO VESTIDO DE SOLDADO 590 EF1.590.CV3.09.036 26/03/1943 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 09 42 JOÃO MOTTA 596 EF1.596.CV3.09.042 13/02/1966 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 09 43 DURVAL EM ARAÇATUBA 597 EF1.597.CV3.09.043 09/1928 
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FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 09 44 MARIA 598 EF1.598.CV3.09.044 29/07/1969 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 09 45 ENEAS 599 EF1.599.CV3.09.045 10/11/1947 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 09 46 MITA EM 1957 600 EF1.600.CV3.09.046 30/12/1957 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 09 47 3X4 DA PROFESSORA EUFROSINA BASTOS 601 EF1.601.CV3.09.047 17/12/1938 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 09 48 ARNALDINHO AOS 21 ANOS 602 EF1.602.CV3.09.048 14/03/1974 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 09 50 VERA LÚCIA 604 EF1.604.CV3.09.050 14/09/1945 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 09 51 TERTINHO 605 EF1.605.CV3.09.051 05/1951 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 09 52 MARIA LIGIA SAMPAIO DE CERQUEIRA CAMPOS 606 EF1.606.CV3.09.052 24/04/1944 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 09 53 MARIA CONCEIÇÃO 607 EF1.607.CV3.09.053 27/11/1945 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 09 55 EDITH E ZENITA 609 EF1.609.CV3.09.055 04/1934 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 09 58 JOÃO MOTTA 612 EF1.612.CV3.09.058 18/12/1966 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 10 04 ARNALDINHO, J. MOTINHA E RANDOLFINHO NA 

FAZENDA MORRO ALTO 

618 
EF1.618.CV3.10.004 23/09/1957 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 10 05 ARMANDO 619 EF1.619.CV3.10.005 10/01/1951 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 10 09 HELDER COM 2 ANOS 623 EF1.623.CV3.10.009 27/01/1970 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 10 10 ZENITA 624 EF1.624.CV3.10.010 01/1940 A 20/08/1954 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 10 26 IGREJA MATRIZ DE MUNDO NOVO 

 

640 
EF1.640.CV3.10.026 04/07/1988 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 10 38 ZENTIA 652 EF1.652.CV3.10.038 1961 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS CV3 10 39 FOTO CARTÃO DE ADELIA SILVA 653 EF1.653.CV3.10.039 19/09/1938 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 07 MULHER ANDANDO NA RUA 80 EF2.80.CV2.01.007 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 08 BUSTO RAPAZ COM CAPELO 81 EF2.81.CV2.01.008 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 09 FAMÍLIA 12 FILHOS 82 EF2.82.CV2.01.009 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 10 REUNIÃO DE PESSOAS AO REDOR DE UMA PEQUENA 

MESA 

83 
EF2.83.CV2.01.010 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 11 MOÇAS NO MURO DE PEDRAS 84 EF2.84.CV2.01.011 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 12 FOTOFRAFIA MULHERES SENTADAS NA RELVA 85 EF2.85.CV2.01.012 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 13 MULHERES NA SACADA 86 EF2.86.CV2.01.013 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 15 MULHERES POSANDO NA ESQUINA 88 EF2.88.CV2.01.015 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 16 MULHER NA RUA 89 EF2.89.CV2.01.016 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 17 CASA DA FAZENDA 90 EF2.90.CV2.01.017 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 18 MUNHERES POSANDO NA ASA DO AVIÃO 91 EF2.91.CV2.01.018 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 19 MULHERES NA ESCADA 92 EF2.92.CV2.01.019 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 20 PERFIL DE MULHER 93 EF2.93.CV2.01.020 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 21 PESSOAS NA VARANDA 94 EF2.94.CV2.01.021 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 22 3 MOÇAS POSANDO 95 EF2.95.CV2.01.022 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 23 MULHERES POSANDO AO LADA DA CASA 96 EF2.96.CV2.01.023 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 24 MENINAS NO BANCO 97 EF2.97.CV2.01.024 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 25 ATIVIDADE RELIGIOSA 98 EF2.98.CV2.01.025 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 26 PRIMEIRA COMUNHÃO 99 EF2.99.CV2.01.026 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 27 EULÁLIO PASSEIO NA BELA VISTA 100 EF2.100.CV2.01.027 06/1938 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 28 MULHERES NA ESCADA 101 EF2.101.CV2.01.028 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 29 MULHER COM CRIANÇA NO COLO 102 EF2.102.CV2.01.029 s.d. 
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FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 30 HOMEM PASSANDO FRENTE À CASA 103 EF2.103.CV2.01.030 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 31 CRIANÇAS NA RELVA 104 EF2.104.CV2.01.031 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 32 BEBÊ NO QUINTAL 105 EF2.105.CV2.01.032 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 33 CRIANÇAS BRINACANDO JUNTO AO CURRAL 106 EF2.106.CV2.01.033 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 34 CRIANÇA COM BRINQUEDO 107 EF2.107.CV2.01.034 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 35 RAPAZES NO RIO 108 EF2.108.CV2.01.035 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 36 CRIANÇA ESCOLAR 109 EF2.109.CV2.01.036 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 37 CRIANÇA AO LADO DE ESTANTE DE LIVROS 110 EF2.110.CV2.01.037 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 38 CRIANÇA JUNTO A PLANTAS 111 EF2.111.CV2.01.038 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 39 CRIANÇA SENTADA NA CAMA 112 EF2.112.CV2.01.039 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 40 RAPAZES AGACHADOS 113 EF2.113.CV2.01.040 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 41 MULHERES E CRIANÇAS NO CAMPO 114 EF2.114.CV2.01.041 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 42 MULHER NA AREIA 115 EF2.115.CV2.01.042 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 43 MULHER NA PRAÇA 116 EF2.116.CV2.01.043 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 44 MULHERES NO COQUEIRAL 117 EF2.117.CV2.01.044 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 45 FOTOGRAFIA CORTADA 118 EF2.118.CV2.01.045 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 46 MULHER COM CRIANÇA NO COLO 119 EF2.119.CV2.01.046 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 47 CRIANÇA DESCALÇA 120 EF2.120.CV2.01.047 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 48 PAISAGEM BARCOS NO RIO 121 EF2.121.CV2.01.048 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 49 6 MULHERES 122 EF2.122.CV2.01.049 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 50 MULHERES NA PRAÇA 123 EF2.123.CV2.01.050 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 51 FOTOS 3X4 NO PORTA FOTOS 124 EF2.124.CV2.01.051 26/06/1980 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 52 3X4 125 EF2.125.CV2.01.052 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 53 3X4 126 EF2.126.CV2.01.053 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 54 3X4 127 EF2.127.CV2.01.054 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 55 BUSTO DE MULHER 128 EF2.128.CV2.01.055 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 56 CORAÇÃO MULHER DEBRUÇADA NA SACADA 129 EF2.129.CV2.01.056 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 57 FOTO RETIRADA DE DOCUMENTO 130 EF2.130.CV2.01.057 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 58 NO QUINTAL 131 EF2.131.CV2.01.058 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 59 SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 132 EF2.132.CV2.01.059 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 01 60 EVENTO RELIGIOSO 133 EF2.133.CV2.01.060 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 01 COLHENDO LARANJAS 134 EF2.134.CV2.02.001 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 02 CAVALGADA 135 EF2.135.CV2.02.002 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 03 CRIANÇA DE ÓCULOS ESCUROS 136 EF2.136.CV2.02.003 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 04 GADO PASTANDO 137 EF2.137.CV2.02.004 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 05 KARATÊ 138 EF2.138.CV2.02.005 04/1980 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 06 CASAMENTO 139 EF2.139.CV2.02.006 08/1984 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 07 CUMPRIMENTOS 140 EF2.140.CV2.02.007 08/1984 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 08 PONTOS TURÍSTICOS DE BRASÍLIA 141 EF2.141.CV2.02.008 03/1971 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 09 MULHERES NA ESCADA DO BANHEIRO 142 EF2.142.CV2.02.009 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 10 MULHER NO JARDIM 143 EF2.143.CV2.02.010 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 11 TREM NA PONTE 144 EF2.144.CV2.02.011 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 12 PESSOAS NO JARDIM 145 EF2.145.CV2.02.012 s.d. 
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FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 13 3x4 RODOLFO 146 EF2.146.CV2.02.013 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 14 3X4 MARÍLIA 147 EF2.147.CV2.02.014 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 15 REMANÇO 148 EF2.148.CV2.02.015 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 16 MULHERES DE VÁRIAS GERAÇÕES 149 EF2.149.CV2.02.016 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 17 DESFILE 150 EF2.150.CV2.02.017 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 18 CACHOEIRA DO RIO BOQUEIRÃO 151 EF2.151.CV2.02.018 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 19 OLHAR ADMIRADO PARA O CARRO 152 EF2.152.CV2.02.019 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 20 ESTAÇÃO JEQUIRIÇÁ 153 EF2.153.CV2.02.020 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 21 MULHERES NO TREM 154 EF2.154.CV2.02.021 25/07/1943 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 22 CASA DA ROÇA 155 EF2.155.CV2.02.022 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 23 IGREJA ANTIGA DE MUNDO NOVO 156 EF2.156.CV2.02.023 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 24 MULHER NA PRAÇA 157 EF2.157.CV2.02.024 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 25 PEDRAS DA PRAÇA 158 EF2.158.CV2.02.025 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 26 NO BANCO DA PRAÇA 159 EF2.159.CV2.02.026 29/11/1946 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 27 CRIANÇAS NA PRAÇA 160 EF2.160.CV2.02.027 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 28 CASA DE EULÁLIO 161 EF2.161.CV2.02.028 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 29 NA PRAÇA 162 EF2.162.CV2.02.029 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 30 FOTO MAIS RECENTE DE EULÁLIO MOTTA 163 EF2.163.CV2.02.030 03/1988 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 31 DESFILE DE 7 DE SETEMBRO 164 EF2.164.CV2.02.031 10/1984 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 32 PESSOAS ASSISTINDO TELEVISÃO 165 EF2.165.CV2.02.032 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 33 PESSAOS VENDO TELEVISÃO NA RUA 166 EF2.166.CV2.02.033 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 34 TELEVISÃO NA PORTA DA CASA 167 EF2.167.CV2.02.034 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 35 HOMEM DE CAPÉU 1 168 EF2.168.CV2.02.035 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 36 HOMEME DE CAPÉU 2 169 EF2.169.CV2.02.036 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 37 COSNTRUÇÃO DA ESTRADA DE FERRO ITAÍBA-

MUNDO NOVO 

170 
EF2.170.CV2.02.037 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 38 BENTO 1927 171 EF2.171.CV2.02.038 06/07/1927 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 39 ESCOLA ALTO BONITO 172 EF2.172.CV2.02.039 07/04/1934 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 40 MUNDO NOVO 173 EF2.173.CV2.02.040 11/1937 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 41 FEIJOADA 174 EF2.174.CV2.02.041 12/07/1939 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 42 CRIANÇAS NA ESCADA 175 EF2.175.CV2.02.042 01/1941 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 43 MARIA CONCEIÇÃO 176 EF2.176.CV2.02.043 23/02/1951 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 44 EM SALVADOR 177 EF2.177.CV2.02.044 11/1960 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 45 CREUZA AOS 15 ANOS 178 EF2.178.CV2.02.045 06/1964 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 46 ARNOU OLIVEIRA 179 EF2.179.CV2.02.046 08/07/1973 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 47 CARNAVAL DE 73 EM SALVADOR 180 EF2.180.CV2.02.047 1973 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 48 MARGARIDA E ZENITA 181 EF2.181.CV2.02.048 06/1976 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 49 MULHER EXPONDO UM TOURO 182 EF2.182.CV2.02.049 1978 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 50 MARGARIDA BEBÊ 183 EF2.183.CV2.02.050 01/08/1988 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 51 NA IGREJA DO BOM FIM 184 EF2.184.CV2.02.051 07/1980 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 52 3X4 HELDER 185 EF2.185.CV2.02.052 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 53 NILZETE 186 EF2.186.CV2.02.053 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 54 EMANUEL 187 EF2.187.CV2.02.054 s.d. 
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FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 55 LUCIANO E PRIMOS 188 EF2.188.CV2.02.055 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 56 Mª APARECIDA 189 EF2.189.CV2.02.056 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 57 CRIANÇA NO CAIXÃO 190 EF2.190.CV2.02.057 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 58 VIAGEM PARA O FUTBOL 191 EF2.191.CV2.02.058 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 59 MORRO DA PEDRA 192 EF2.192.CV2.02.059 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 02 60 EXPOSIÇÃO, MUNDO NOVO 193 EF2.193.CV2.02.060 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 01 PARQUE DE EXPOSIÇÃO EM MUNDO NOVO 194 EF2.194.CV2.03.001 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 02 FEIRA DE MUNDO NOVO 195 EF2.195.CV2.03.002 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 03 MARIA FUMAÇA CAMPINAS 196 EF2.196.CV2.03.003 1989 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 04 EM SÃO PAULO 197 EF2.197.CV2.03.004 1989 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 05 GRUPO DE ESTUDANTES NA PRAÇA 198 EF2.198.CV2.03.005 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 06 CONSTRUÇÃO DE PAREDE 199 EF2.199.CV2.03.006 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 07 ESCOLAS GETÚLIO VARGAS 200 EF2.200.CV2.03.007 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 08 FORMATURA 201 EF2.201.CV2.03.008 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 09 PRAÇA SENADOR COHIM 202 EF2.202.CV2.03.009 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 10 ESTUDANTES DESFILANDO 203 EF2.203.CV2.03.010 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 11 CONCHA ACÚSTICA DE MUNDO NOVO 204 EF2.204.CV2.03.011 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 12 FAZENDA MORRO ALTO 205 EF2.205.CV2.03.012 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 13 EULÁLIO MOTTA NA FAZENDA MORRO ALTO 206 EF2.206.CV2.03.013 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 14 FAMÍLIA MOTTA NA FAZENDA MORRO ALTO 207 EF2.207.CV2.03.014 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 15 FAZENDA MORRO ALTO 208 EF2.208.CV2.03.015 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 16 VARANDA DA CASA DA FAZENDA MORRO ALTO 209 EF2.209.CV2.03.016 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 17 EULÁLIO MOTTA NA VARANDA DA FAZENDA 

MORRO ALTO 

210 
EF2.210.CV2.03.017 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 18 NO RIO JAQUIPE 211 EF2.211.CV2.03.018 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 19 ZENITA, RITA E EDITHE 212 EF2.212.CV2.03.019 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 21 EULÁLIO COM SEU BEZERRO 214 EF2.214.CV2.03.021 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 22 ARNALDO E EULÁLIO 215 EF2.215.CV2.03.022 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 23 EULÁLIO COM FAMILIARES NA FAZENDA MORRO 

ALTO 

216 
EF2.216.CV2.03.023 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 24 FAZENDA MORRO ALTO 217 EF2.217.CV2.03.024 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 25 NILZA E NILZETE 218 EF2.218.CV2.03.025 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 26 EULÁLIO ESCOVANDO UM TOURO 219 EF2.219.CV2.03.026 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 27 EULÁLIO MOTTA 220 EF2.220.CV2.03.027 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 28 TELEMACO BORBA PARANÁ 221 EF2.221.CV2.03.028 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 29 EM ARMONIA PARANÁ 222 EF2.222.CV2.03.029 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 30 EM PARANÁ 223 EF2.223.CV2.03.030 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 31 EM CURITIBA 224 EF2.224.CV2.03.031 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 32 3X47 AILDA 225 EF2.225.CV2.03.032 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 33 MARIA APARECIDA 226 EF2.226.CV2.03.033 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 34 RITA E MARGARIDA 227 EF2.227.CV2.03.034 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 35 EDITE 228 EF2.228.CV2.03.035 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 36 JUDITH 229 EF2.229.CV2.03.036 30/06/1942 
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FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 37 NILZA 230 EF2.230.CV2.03.037 31/12/1951 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 38 HILDA MARIA 231 EF2.231.CV2.03.038 26/10/1969 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 39 HELDER COM 4 ANOS 232 EF2.232.CV2.03.039 31/03/1972 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 40 EDITHE 233 EF2.233.CV2.03.040 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 41 CASAMENTO DE LUIZ E LÉA 234 EF2.234.CV2.03.041 22/03/1980 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 42 D. EREMITA E SR. ANTÔNIO MOTTA 235 EF2.235.CV2.03.042 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 43 EULÁLIO, D. EREMITA E PARENTES 236 EF2.236.CV2.03.043 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 44 D. EREMITA E OS 7 FILHOS 237 EF2.237.CV2.03.044 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 45 D. EREMITA 238 EF2.238.CV2.03.045 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 46 MARGARIDA 239 EF2.239.CV2.03.046 01/11/1937 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 47 BEBÊ 240 EF2.240.CV2.03.047 21/05/1941 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 48 CASAMENTO DE JOÃO E NAILDE (EULÁLIO 

PRESENTE) 

241 
EF2.241.CV2.03.048 29/01/1947 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 49 PRIMEIRA COMUNHÃO DE JOSÉ ANTÔNIO 242 EF2.242.CV2.03.049 08/12/1955 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 50 PRIMEIRA COMUNHÃO 243 EF2.243.CV2.03.050 01/09/1946 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 51 ELISABETH BARRETO MOTTA 244 EF2.244.CV2.03.051 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 52 BELIZARIA BENTO E FILHOS 245 EF2.245.CV2.03.052 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 53 ANIVERSÁRIO DE 80 ANOS DE D. EREMITA 246 EF2.246.CV2.03.053 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 54 FÉRIAS DE 1925 NO GINÁSIO IPIRANGA 247 EF2.247.CV2.03.054 15/04/1925 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 55 3 GERAÇÕES DE MULHERES 248 EF2.248.CV2.03.055 05/1933 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 56 TIA JUDITH 249 EF2.249.CV2.03.056 30/06/1942 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 57 MINININHA 250 EF2.250.CV2.03.057 31/08/1946 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 58 MARIA 251 EF2.251.CV2.03.058 30/03/1949 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 59 CASAMENTO DE ZENITA 252 EF2.252.CV2.03.059 10/02/1957 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 03 60 MOTINHA 253 EF2.253.CV2.03.060 27/04/1957 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 01 AURINHA 254 EF2.254.CV2.04.001 03/02/1962 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 02 ZENITA 255 EF2.255.CV2.04.002 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 03 EDITH E ZENITA EM CACHOEIRA 256 EF2.256.CV2.04.003 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 04 ZENITA NO RIO JAQUIPE 257 EF2.257.CV2.04.004 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 05 MULHER DE PERFIL 258 EF2.258.CV2.04.005 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 06 NA CANCELA 259 EF2.259.CV2.04.006 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 07 JOÃO MOTINHA 260 EF2.260.CV2.04.007 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 08 ZENITA 261 EF2.261.CV2.04.008 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 09 RITA, MARGARIDA E ZENITA NA FAZENDA MORRO 

ALTO 

262 
EF2.262.CV2.04.009 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 10 CRISTINA 263 EF2.263.CV2.04.010 07/10/1976 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 11 LINDAURA DE NOIVA 264 EF2.264.CV2.04.011 26/07/1932 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 12 RITA E MARGARIDA 265 EF2.265.CV2.04.012 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 13 CASA DE ARNALDO E ALAISE 266 EF2.226.CV2.04.013 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 14 JENNY EM LONDRINA 267 EF2.267.CV2.04.014 02/1980 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 15 RAFAEL COM E MÊS 268 EF2.268.CV2.04.015 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 16 JARDINEIRA 269 EF2.269.CV2.04.016 11/1941 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 17 FAZEDO POSE 270 EF2.270.CV2.04.017 11/1941 
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FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 18 ARNÓBIO 271 EF2.271.CV2.04.018 23/09/1941 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 19 ALAYSE 272 EF2.272.CV2.04.019 02/05/1945 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 20 JOÃO MOTINHA 273 EF2.273.CV2.04.020 21/04/1957 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 21 MULHER SENTADA NA RELVA 274 EF2.274.CV2.04.021 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 22 CRIANÇAS NO JARDIM 275 EF2.275.CV2.04.022 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 23 GÊMEAS SILVANA E GIOVANA 276 EF2.276.CV2.04.023 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 24 FAMILIARES 277 EF2.277.CV2.04.024 01/1980 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 25 EREMITA MOTTA 278 EF2.278.CV2.04.025 24/04/1927 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 26 LINDAURA CUNHA 279 EF2.279.CV2.04.026 17/03/19928 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 27 1ª COMUNHÃO DE DENISE ALMEIDA 280 EF2.280.CV2.04.027 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 28 AILDA 281 EF2.281.CV2.04.028 19/11/1973 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 29 EULÁLIO MOTTA EM MUNDO NOVO 282 EF2.282.CV2.04.029 02/1986 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 30 FORMATURA DE ARNALDINHO 283 EF2.283.CV2.04.030 03/12/1977 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 31 SILVANA 284 EF2.284.CV2.04.031 13/02/1978 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 32 EULÁLIO, NELSON, EDITH E CRIANÇAS DA FAMÍLIA 285 EF2.285.CV2.04.032 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 33 UMA CASA 286 EF2.286.CV2.04.033 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 34 EULÁLIO MOTTA NO RIO JAQUIPE 287 EF2.287.CV2.04.034 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 35 EULÁLIO EM FRENTE A SUA CASA EM MUNDO NOVO 288 EF2.288.CV2.04.035 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 36 DROMEDÁRIO 289 EF2.289.CV2.04.036 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 37 SILVANA E GEOVANA 290 EF2.290.CV2.04.037 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 38 WERTER 291 EF2.291.CV2.04.038 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 39 EULÁLIO, DURVAL E ARNALDO 292 EF2.292.CV2.04.039 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 40 EULÁLIO MOTTA 293 EF2.293.CV2.04.040 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 41 JOVEM EULÁLIO E AMIGOS 294 EF2.294.CV2.04.041 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 42 EULÁLIO NA ESCRIVANINHA 295 EF2.295.CV2.04.042 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 43 JOVEM EULÁLIO COM AMIGOS 296 EF2.296.CV2.04.043 s.d 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 44 EULÁLIO EM CANDEIAS COM UM GRUPO DE 

PESSOAS 

297 
EF2.297.CV2.04.044 01/03/1935 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 04 45 ZENITA ADOLESCENTE 298 EF2.298.CV2.04.045 29/03/1928 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 05 57 SALVADOR PORTO DA BARRA 370 EF2.370.CV2.05.057 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 05 58 MUNDO NOVO PARÇA SENADOR COHIM 371 EF2.371.CV2.05.058 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 05 59 INDÚSTRIA DE EUCALÍPITO 372 EF2.372.CV2.05.059 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV2 05 60 TELEMACO BORBA 373 EF2.373.CV2.05.060 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 02 EULÁLIO EM CACHOEIRA COM AMIGOS 435 EF2.435.CV3.07.002 26/11/1932 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 03 EULÁLIO JUNTO A UM LAGO 436 EF2.436.CV3.07.003 28/07/1933 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 05 EULÁLIO NO BATIZADO DE MARIA CONCEIÇÃO 438 EF2.438.CV3.07.005 04/04/1944 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 06 EULÁLIO EM PASSEIO PELA BELLA VISTA 439 EF2.439.CV3.07.006 1940 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 07 SÃO JOÃO DE 1953 440 EF2.440.CV3.07.007 23/06/1953 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 09 EULÁLIO COM FAMILIARES 442 EF2.442.CV3.07.009 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 10 FORMATURA DE EULÁLIO 443 EF2.443.CV3.07.010 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 11 EULÁLIO COM UM SAGUI 444 EF2.444.CV3.07.011 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 12 EULÁLIO COM UM AMIGO 445 EF2.445.CV3.07.012 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 13 EULÁLIO COM UM TOURO 446 EF2.446.CV3.07.013 s.d. 
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FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 14 EULÁLIO SORRINDO 447 EF2.447.CV3.07.014 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 15 EULÁLIO BRINCANDO 448 EF2.448.CV3.07.015 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 16 3X4 DE EULÁLIO MOTA DE BIGODE 449 EF2.449.CV3.07.016 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 17 FORMATURA DE ARNALDO 450 EF2.450.CV3.07.017 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 18 PLÍNIO SALGADO 451 EF2.451.CV3.07.018 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 19 HOMEM DE CHAPÉU 452 EF2.452.CV3.07.019 06/07/1936 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 20 EULÁLIO COM FAMILIARES NA FAZENDA MORRO 

ALTO 

453 
EF2.453.CV3.07.020 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 21 NO RIO JEQUIEZINHO 454 EF2.454.CV3.07.021 25/07/1948 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 22 FAMÍLIA REUNIDA NA MALHADA DA MORRO ALTO 455 EF2.455.CV3.07.022 06/1938 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 23 NO MORRO DA MORRO ALTO 456 EF2.456.CV3.07.023 06/1938 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 24 BATIZADO DE RANDOLFO 467 EF2.457.CV3.07.024 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 25 JUDITH E FILHOS 458 EF2.458.CV3.07.025 25/03/1957 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 26 FREIRA 459 EF2.459.CV3.07.026 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 27 
RODOLFO COM OS PAIS 

460 
EF2.460.CV3.07.027 

23/09/1957 A 

13/07/1959 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 28 JUDITH NO RIO 461 EF2.461.CV3.07.028 01/07/1942 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 29 UM EREMITA E UMA EREMITA 462 EF2.462.CV3.07.029 11/07/1960 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 30 AMANDO COM A FAMÍLIA 463 EF2.463.CV3.07.030 28/10/1958 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 31 ENCHENTE 464 EF2.464.CV3.07.031 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 32 MESSIAS 465 EF2.465.CV3.07.032 08/02/1937 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 33 CRIANÇAS NO RIO 466 EF2.466.CV3.07.033 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 34 CASAMENTO 467 EF2.467.CV3.07.034 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 35 ZENITA NA LARANJEIRA 468 EF2.468.CV3.07.035 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 36 MULHER 469 EF2.469.CV3.07.036 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 37 MULHER 470 EF2.470.CV3.07.037 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 38 3 MENINOS 471 EF2.471.CV3.07.038 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 39 PRIMEIRA COMUNHÃO 472 EF2.472.CV3.07.039 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 40 NA FAZENDA 473 EF2.473.CV3.07.040 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 41 NO QUINTAL 474 EF2.474.CV3.07.041 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 42 PADRE NICANOR NA FAZENDA 475 EF2.475.CV3.07.042 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 43 TOINHO 476 EF2.476.CV3.07.043 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 44 SENTADOS EM ROCHAS 477 EF2.477.CV3.07.044 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 45 3 CRIANÇAS SENTADAS À PORTA 478 EF2.478.CV3.07.045 15/12/1946 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 46 MULHERES POSANDO PARA FOTO 479 EF2.479.CV3.07.046 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 47 MULHERES NO CAMPO 480 EF2.480.CV3.07.047 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 48 DURAVAL E FAMÍLIA 481 EF2.481.CV3.07.048 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 49 NA PRAÇA SENADOR CHOIM 482 EF2.482.CV3.07.049 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 50 CRIANÇAS 483 EF2.483.CV3.07.050 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 51 PAISAGENS 484 EF2.484.CV3.07.051 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 52 FAMILIA POSANDO PARA FOTO 485 EF2.485.CV3.07.052 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 53 ANIMAIS 486 EF2.486.CV3.07.053 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 54 RELIGIOSAS 487 EF2.487.CV3.07.054 s.d. 
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FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 55 MULHERES EM TRAJES DE FESTA 488 EF2.488.CV3.07.055 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 56 MULHERES COM BEBÊS 489 EF2.489.CV3.07.056 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 57 HOMEM A CAVALO NA PRAÇA SENADOR CHOIM 490 EF2.490.CV3.07.057 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 58 MARINETES 491 EF2.491.CV3.07.058 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 59 AMAZONAS 492 EF2.492.CV3.07.059 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 07 60 CRIANÇAS 493 EF2.493.CV3.07.060 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 01 FORMATURA DE DURVALZINHO 495 EF2.495.CV3.08.001 13/12/1967 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 02 BATIZADO DE ARACI 495 EF2.496.CV3.08.002 20/03/1941 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 03 HOMEM NA CADEIRA 497 EF2.497.CV3.08.003 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 04 FAZENDA MORRO ALTO 498 EF2.498.CV3.08.004 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 05 CASA DE DURVAL E LINDAURA 499 EF2.499.CV3.08.005 22/10/1946 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 06 ALAYSE 500 EF2.500.CV3.08.006 02/05/1945 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 07 ALAYSE COM LIVRO NA MÃO 501 EF2.501.CV3.08.007 27-11-1954 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 08 CARNAVAL DE 1938 502 EF2.502.CV3.08.008 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 09 LINDAURA COM FILHAS 503 EF2.503.CV3.08.009 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 10 JOÃO, NAILDE E MOTINHA 504 EF2.504.CV3.08.010 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 11 ZENITA E LINDAURA PESCANDO 505 EF2.505.CV3.08.011 14/04/1939 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 12 ZENITA E LINDAURA NO JEQUIRIÇA 506 EF2.506.CV3.08.012 1939 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 13 DURVALZINHO CONTANDO HISTÓRIAS 507 EF2.507.CV3.08.013 07/1956 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 14 ALDA 508 EF2.508.CV3.08.014 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 15 ZENITA E DUQUE 509 EF2.509.CV3.08.015 11/1960 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 16 RANDOLFINHO 510 EF2.510.CV3.08.016 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 17 MITA 511 EF2.511.CV3.08.017 21/10/1950 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 18 JUDITH MOTTA 512 EF2.512.CV3.08.018 26/07/1928 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 19 JUDITH 513 EF2.513.CV3.08.019 12/02/1941 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 20 MARGARIDA E ZENITA NA PRAÇA 514 EF2.514.CV3.08.020 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 21 NA MALHADA EM FRENTE A CASA GRANDE 515 EF2.515.CV3.08.021 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 22 NEUZA 516 EF2.516.CV3.08.022 03/12/1945 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 23 BERNADETE 517 EF2.517.CV3.08.023 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 24 NILZETE 518 EF2.518.CV3.08.024 14/07/1947 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 25 RITINHA 519 EF2.519.CV3.08.025 10/1928 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 26 MOÇAS EM CACHOEIRA 520 EF2.520.CV3.08.026 04/1934 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 27 LINDAURA 521 EF2.521.CV3.08.027 31/08/1929 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 28 MENINAS NO MONTE DE MUNDO NOVO 522 EF2.522.CV3.08.028 03/05/1934 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 29 JOÃO MOTINHA 523 EF2.523.CV3.08.029 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 30 ZENITA 524 EF2.524.CV3.08.030 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 31 LINDAURA 525 EF2.525.CV3.08.031 12/01/1930 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 32 MARGARIDA 526 EF2.526.CV3.08.032 1938 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 33 CACHOEIRA 527 EF2.527.CV3.08.033 04/1934 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 34 LUA 528 EF2.528.CV3.08.034 31/01/1946 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 35 JENNY 529 EF2.529.CV3.08.035 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 36 AILNDA E LELI 530 EF2.530.CV3.08.036 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 38 HILDA MARIA 532 EF2.532.CV3.08.038 s.d. 
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FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 39 AILDA MARIA 533 EF2.533.CV3.08.039 1962 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 43 SOBRINHOS DE EULÁLIO 537 EF2.537.CV3.08.043 1931 A 1959 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 44 PRIMEIRA COMUNHÃO 538 EF2.538.CV3.08.044 1942 A 1973 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 45 ARNÓBIO E MADÉ 539 EF2.539.CV3.08.045 03/1940 A 06/1943 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 46 DURVAL, LINDAURA E REBENTOS 540 EF2.540.CV3.08.046 03/1954 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 47 A TURMA DO NELSON 541 EF2.541.CV3.08.047 1946 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 48 CASAMENTO DE DURVAL E LINDAURA 542 EF2.542.CV3.08.048 26/07/1932 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 49 MARIA JOSÉ 543 EF2.543.CV3.08.049 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 50 MOTINHA 8 MESES 544 EF2.544.CV3.08.050 07/1937 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 51 MANOEL GUSTAVO 545 EF2.545.CV3.08.051 07/01/1966 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 52 RODOLFINHO COM 2 ANOS 546 EF2.546.CV3.08.052 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 53 HELDER E RITINHA 547 EF2.547.CV3.08.053 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 54 TETÉ 548 EF2.548.CV3.08.054 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 55 TÚMULO 549 EF2.549.CV3.08.055 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 56 RITA AOS 20 ANOS 550 EF2.550.CV3.08.056 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 57 GRAZIELA ALMEIDA MOTTA 551 EF2.551.CV3.08.057 24/08/1943 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 58 SONIA LIMA MOTTA 552 EF2.552.CV3.08.058 17/03/1956 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 08 59 ANTONIO JAIDIE 553 EF2.553.CV3.08.059 25/12/1945 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 01 FONTE DE ÁGUA 555 EF2.555.CV3.09.001 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 02 
DAVINO ALMEIDA 

556 
EF2.556.CV3.09.002 

19/10/1934 A 

16/08/1945 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 03 CASAMENTO DE EDEVAL E ALDA 557 EF2.557.CV3.09.003 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 04 MULHER COM CRIANÇA 558 EF2.558.CV3.09.004 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 05 JOELICE 559 EF2.559.CV3.09.005 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 06 ALMIRA 560 EF2.560.CV3.09.006 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 07 OCTÁVIO E HONORINA 561 EF2.561.CV3.09.007 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 08 RUTH 562 EF2.562.CV3.09.008 01/09/1933 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 09 MÁRCIA ANGÉLICA 563 EF2.563.CV3.09.009 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 10 MAURINHA 564 EF2.564.CV3.09.010 01/08/1938 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 11 ALMIRA 565 EF2.565.CV3.09.011 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 12 JAIRO ALMEIDA 566 EF2.566.CV3.09.012 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 13 D. BENIGNA 567 EF2.567.CV3.09.013 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 14 EULÁLO ENTREGANDO DIPLOMA 568 EF2.568.CV3.09.014 1978 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 16 RITINHA A CAVALO 570 EF2.570.CV3.09.016 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 17 ARNALDINHO 571 EF2.571.CV3.09.017 10/09/1966 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 18 CASAMENTO 572 EF2.572.CV3.09.018 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 19 CASAMENTO DE ANTONIO E ELITE 573 EF2.573.CV3.09.019 09/06/1970 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 20 EULÁLIO COM AFILHADA 594 EF2.574.CV3.09.020 08/1951 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 21 FEIJOADA NA FAZENDA BELLA VISTA 575 EF2.575.CV3.09.021 06/1938 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 25 LOURDES 579 EF2.579.CV3.09.025 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 26 NA PRAÇA 580 EF2.580.CV3.09.026 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 27 ROSA 581 EF2.581.CV3.09.027 28/10/1958 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 28 CASAMENTO DE ANTONIO CARNEIRO E ALTINA 582 EF2.582.CV3.09.028 05/11/1937 
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CARNEIRO 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 30 
ALAISE 

584 EF2.584.CV3.09.030 

 

05/03/1938 

 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 32 HOMEM SEGURANDO UM TOURO 586 EF2.586.CV3.09.032 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 33 D. EREMITA COM OS BISNETOS 587 EF2.587.CV3.09.033 1957 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 34 LUCINANO NA CANCELA 588 EF2.588.CV3.09.034 11/1964 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 37 FOTOGRFIAS 3X4 591 EF2.591.CV3.09.037 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 38 3X4 DIVERSAS 592 EF2.592.CV3.09.038 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 39 LINDAURA AOS 70 ANOS 593 EF2.593.CV3.09.039 23/11/1977 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 40 CRIANÇAS AMIGAS DA FAMÍLIA DE D. AILDA 594 EF2.594.CV3.09.040 11/06/1946 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 41 FILHAS DE MARIA 595 EF2.595.CV3.09.041 1956 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 49 AILDA E FILHOS 603 EF2.603.CV3.09.049 06/1931 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 56 AS ESTUDANTES 610 EF2.610.CV3.09.056 31/01/1936 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 57 FAZENDA MORRO ALTO 611 EF2.611.CV3.09.057 07/1956 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 59 PRIMEIRO FILHO DE MARIA AUGUSTA 613 EF2.613.CV3.09.059 11/1970 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 09 60 GRUPO DE JOVENS JUNTO A UMA CERCA 614 EF2.614.CV3.09.060 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 01 FACHADA DA IGREJA MATRIZ DE N. SENHORA DE 

FÁTIMA 

615 
EF2.615.CV3.10.001 11/1965 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 02 FAZENDA MORRO DE PEDRA 616 EF2.616.CV3.10.002 16/12/1967 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 03 VISTA DO BANCO DO BRASIL E CONCHA ACÚSTICA 617 EF2.617.CV3.10.003 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 07 MOÇAS COM UM BEZERRO 621 EF2.621.CV3.10.007 1940 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 08 ALICE 622 EF2.622.CV3.10.008 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 11 ALICE SAMPAIO 625 EF2.625.CV3.10.011 11/10/1936 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 12 MOTTA 626 EF2.626.CV3.10.012 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 14 CRIANÇA NA FLOR DO SENA 628 EF2.628.CV3.10.014 01/1941 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 15 DEBUTANTE 629 EF2.629.CV3.10.015 07/1966 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 16 NATAL DE 1954 630 EF2.630.CV3.10.016 12/1954 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 17 LONDRINA 631 EF2.631.CV3.10.017 12/02/1987 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 18 ZENITA E EDITH 632 EF2.632.CV3.10.018 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 19 ADILMAR ANTONIO 633 EF2.633.CV3.10.019 1974 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 20 NETOS DE EUDALDO 634 EF2.634.CV3.10.020 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 21 DESFILE EM MUNDO NOVO 635 EF2.635.CV3.10.021 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 22 NA CASA DE LINDAURA EM SALVADOR 636 EF2.636.CV3.10.022 07/1980 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 23 EULÁLIO NA VARANDA DA FAZENDA MORRO ALTO 637 EF2.637.CV3.10.023 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 24 CASA DE AMANDO 638 EF2.638.CV3.10.024 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 25 QUADROS 639 EF2.639.CV3.10.025 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 28 COLHETA DE MANGAS 642 EF2.642.CV3.10.028 1985 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 29 LÉO 643 EF2.643.CV3.10.029 28/08/1979 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 30 ZENITA NO RIO JAQUIPE 644 EF2.644.CV3.10.030 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 31 BODAS DE PRATA DE ARNÓBIO 645 EF2.645.CV3.10.031 09/1988 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 32 MITA 646 EF2.646.CV3.10.032 1984 A 1988 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 33 PROCISSÃO DA PADROEIRA DE MUNDO NOVO 647 EF2.647.CV3.10.033 08/12/1988 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 34 NA BARRACA DA FEIRA DE MUNDO NOVO 648 EF2.648.CV3.10.034 09/12/1988 
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FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 35 PASSEIO NA ILHA 649 EF2.649.CV3.10.035 24/02/1989 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 36 FORMATURA DE GUSTAVO 650 EF2.650.CV3.10.036 22/11/1985 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 37 RITA, EDITH, ZENITA E AILDA 651 EF2.651.CV3.10.037 s.d. 

FOTOGRAFIAS NÃO IDENTIFICADAS CV3 10 40 FOTO CARTÃO 654 EF2.654.CV3.10.040 s.d. 

FOTOGRAFIAS ÁLBUM CL 09 01 ALBUM DE MARGARIDA 494 EF3.494.CL.09.001 30/12/1943 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 01 CATÁLOGO DA LIVRARIA NOSSA SENHORA 

AUXILIADORA 

944 
EF4.944.CL.14.001 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 02 ORAÇÃO SER FILHA DE MARIA 945 EF4.945.CL.14.002 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 03 ROTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RETRATOS 946 EF4.946.CL.14.003 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 04 DORME EM PAZ E PERDOA! 947 EF4.947.CL.14.004 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 05 BUSTO DE UMA JOVEM NÃO IDENTIFICADA 948 EF4.948.CL.14.005 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 06 CONCEIÇÃO FILHA DE DURVAL 949 EF4.949.CL.14.006 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 07 BUSTO DE UMA JOVEM NÃO IDENTIFICADA 950 EF4.950.CL.14.007 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 08 ZENITA DE PERFIL 951 EF4.951.CL.14.008 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 09 NILZA MOTTA 952 EF4.952.CL.14.009 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 10 BUSTO DE UMA JOVEM NÃO IDENTIFICADA 953 EF4.953.CL.14.010 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 11 NAILDE 954 EF4.954.CL.14.011 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 12 MARGARIDA COLHENDO FRUTAS 955 EF4.955.CL.14.012 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 13 GRUPO DE MOÇAS POSANDO PARA FOTO 956 EF4.956.CL.14.013 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 14 ZENITA, RITA, MARGARIDA E JUDITH 957 EF4.957.CL.14.014 12/11/1946 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 15 AILDA, ZENTIA E FILHAS DE LINDAURA 958 EF4.958.CL.14.015 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 16 RITA MONTANDO A CAVALO 959 EF4.959.CL.14.016 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 17 ZENITA, NILDA E OUTRAS MOÇAS 960 EF4.960.CL.14.017 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 18 DUAS MOÇAS NA PRAÇA SENADOR CHOIM 961 EF4.961.CL.14.018 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 19 NILDA COM UM GATO 962 EF4.962.CL.14.019 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 20 ZENITA E LINDAURA 963 EF4.963.CL.14.020 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 21 MOÇAS POSANDO PARA FOTO NUMA CERCA 964 EF4.964.CL.14.021 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 22 ZENTIA, RITA, NILZA E NILZETE 965 EF4.965.CL.14.022 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 23 MARGARIDA, ZENITA E OUTRAS MOÇAS 966 EF4.966.CL.14.023 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 24 GRUPO DE MOÇAS VESTINDO FANTASIAS DE 

CARNAVAL 

967 
EF4.967.CL.14.024 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 25 ZENITA NO JARDIM DA PRAÇA SENADOR CHOIM 968 EF4.968.CL.14.025 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 26 ZENITA COM UM CACHORRO NA PRAÇA SENADOR 

CHOIM 

969 
EF4.969.CL.14.026 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 27 MARGARIDA NA PARAÇA SENADOR COHIM. 970 EF4.970.CL.14.027 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 28 ZENITA EM FRENTE AO ANTIGO BANCO ECONÔMICO 971 EF4.971.CL.14.028 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 29 MULHER POSANDO PARA FOTO NA PRAÇA 

SENADOR COHIM 

972 
EF4.972.CL.14.029 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 30 ZENITA NUMA PRAÇA 973 EF4.973.CL.14.030 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 31 MOÇA POSANDO PARA FOTO JUNTO A UM ESTÁTUA 974 EF4.974.CL.14.031 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 32 DUAS MOÇAS POSANDO PARA FOTO JUNTO A UM 

RIO 

975 
EF4.975.CL.14.032 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 33 3 MOÇAS POSANDO PARA FOTO JUNTO A UMA 

CERCA 

976 
EF4.976.CL.14.033 s.d 
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FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 34 LINDAURA 977 EF4.977.CL.14.034 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 35 ZENITA NA FAZENDA MORRO ALTO 978 EF4.978.CL.14.035 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 36 MOÇA POSANDO PARA FOTO SENTADA NO CHÃO 979 EF4.979.CL.14.036 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 37 GRUPO DE MULHERES POSANDO PARA FOTO 980 EF4.980.CL.14.037 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 38 MARGARIDA 981 EF4.981.CL.14.038 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 39 GRUPO DE MULHERES E CRIANÇAS NO RIO 982 EF4.982.CL.14.039 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 40 MOÇAS POSANDO PARA FOTO 983 EF4.983.CL.14.040 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 41 RITA, ZENITA E MARGARIDA 984 EF4.984.CL.14.041 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 42 MULHERES SENTADAS NO CHÃO 985 EF4.985.CL.14.042 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 43 LINDAURA, ZENITA E CRIANÇAS 986 EF4.986.CL.14.043 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 44 DUAS MOÇAS POSANDO PARA FOTO NUMA PRAÇA 987 EF4.987.CL.14.044 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 45 DUAS MOÇAS POSANDO PARA FOTO 988 EF4.988.CL.14.045 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 46 DUAS MOÇAS VESTINDO ROUPAS IGUAIS 989 EF4.989.CL.14.046 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 47 DUAS MULHERS POSANDO PARA FOTO 990 EF4.990.CL.14.047 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 48 MULHER POSANDO PARA FOTO 991 EF4.991.CL.14.048 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 49 MULHER COM VESTIDO LONGO E FOLORES NO 

CABELO 

992 
EF4.992.CL.14.049 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 50 TRAJES E ADEREÇOS DE PRIMEIRA COMUNHÃO 993 EF4.993.CL.14.050 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 51 MULHER DE VESTIDO FLORIDO 994 EF4.994.CL.14.051 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 52 NILZA EM TRAJE DE GALA 995 EF4.995.CL.14.052 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 53 MULHER EM TRAJE DE GALA 996 EF4.996.CL.14.053 24/04/1943 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 54 MOÇA POSANDO PARA FOTO COM TRAJE DE FESTA 997 EF4.997.CL.14.054 16/04/1949 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 55 ZENITA NA ESCADA 998 EF4.998.CL.14.055 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 56 ZENITA, NENZINHA E MARGARIDA 999 EF4.999.CL.14.056 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 57 MULHER COM VESTIDO DE GALA E LEQUE 1000 EF4.1000.CL.14.057 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 58 MULHER COM TRAJE DE GALA 1001 EF4.1001.CL.14.058 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 59 MULHER USANDO FANTASIA DE CARNAVAL 1002 EF4.1002.CL.14.059 1957 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 60 GRUPO DE PESSOAS AO LADO DE UMA CACHOEIRA 1003 EF4.1003.CL.14.060 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 61 EULÁLIO NO RIO JAQUIPE 1004 EF4.1004.CL.14.061 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 62 FAMÍLIA REUNIDA 1005 EF4.1005.CL.14.062 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 63 EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE MUNDO NOVO 1006 EF4.1006.CL.14.063 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 64 PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL 1007 EF4.1007.CL.14.064 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 65 FAZENDA MORRO ALTO 1008 EF4.1008.CL.14.065 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 66 TOUROS 1009 EF4.1009.CL.14.066 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 67 ZENITA E MIRANDA 1010 EF4.1010.CL.14.067 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 68 ZENITA E MIRANDA 1011 EF4.1011.CL.14.068 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 69 MENINAS POSANDO PARA FOTO 1012 EF4.1012.CL.14.069 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 70 MENINO NO PORTÃO 1013 EF4.1013.CL.14.070 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 71 MENINAS NA PORTA 1014 EF4.1014.CL.14.071 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 72 MENINOS BRINCANDO COM GALINHA 1015 EF4.1015.CL.14.072 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 73 CRIANÇAS VESTIDAS PARA FESTA JUNINA 1016 EF4.1016.CL.14.073 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 74 MENINO E A BICICLETA 1017 EF4.1017.CL.14.074 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 75 MENINOS COM BRINQUEDOS 1018 EF4.1018.CL.14.075 s.d 
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FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 76 JOVENS NA FAZENDA 1019 EF4.1019.CL.14.076 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 77 MENINO PELADO 1020 EF4.1020.CL.14.077 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 78 MENINA NA CADEIRA 1021 EF4.1021.CL.14.078 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 79 MENINA BRINCANDO COM GALINHA 1022 EF4.1022.CL.14.079 4/03/1946 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 80 SOLDADO ARNALDO 1023 EF4.1023.CL.14.080 s.d. 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 81 ARNALDO 1024 EF4.1024.CL.14.081 29/05/1935 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 82 ARNALDO 1025 EF4.1025.CL.14.082 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 83 ARNAUD 1026 EF4.1026.CL.14.083 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 84 HOMEM DE FARDO DO EXÉRCITO 1027 EF4.1027.CL.14.084 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 85 EUDALDO SILVA LIMA 1028 EF4.1028.CL.14.085 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 86 EUDALDO SILVA LIMA 1029 EF4.1029.CL.14.086 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 87 JIPE EM FRENTE À CASA DA FAZENDA MORRO 

ALTO. 

1030 
EF4.1030.CL.14.087 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 88 JIPE EM FRENTE À CASA DA FAZENDA MORRO ALTO 1031 EF4.1031.CL.14.088 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 89 MULHERES POSANDO PARA FOTO SENTADAS NO 

JIPE 

1032 
EF4.1032.CL.14.089 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 90 MULHRES POSANDO PARA FOTO NO JIPE 1033 EF4.1033.CL.14.090 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 91 ZENITA SENTADA NA PARTE FRONTAL DO JIPE 1034 EF4.1034.CL.14.091 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 92 CRIANÇAS POSANDO PARA FOTO EM FRENTE AO 

JIPE 

1035 
EF4.1035.CL.14.092 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 93 MULHER SEGURANDO UM GATO 1036 EF4.1036.CL.14.093 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 94 JIPE EM FRENTE A CASA DA FAZENDA MORRO ALTO 1037 EF4.1037.CL.14.094 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 95 AVIÃO 1038 EF4.1038.CL.14.095 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 96 EULÁLIO, D. EREMITA E FAMILIARES 1039 EF4.1039.CL.14.096 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 97 EULÁLIO, D. EREMITA E FAMILIARES NA FAZENDA 

MORRO ALTO 

1040 
EF4.1040.CL.14.097 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 98 EULÁLIO, D. EREMITA E FAMILIARES NA FAZENDA 

MORRO ALTO 

1041 
EF4.1041.CL.14.098 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 99 EULÁLIO E UM HOMEM NOS TRILHOS DE TREM 1042 EF4.1042.CL.14.099 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 100 EULÁLIO (BUSTO) 1043 EF4.1043.CL.14.100 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 101 EULÁLIO DISCURSANDO 1044 EF4.1044.CL.14.101 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 102 EULÁLIO FUMANDO, ANDANDO COM DOIS AMIGOS 1045 EF4.1045.CL.14.102 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 01 EULÁLIO SOBRE PEDRAS 944 EF4.944.CL.14.001 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 02 FORMATURA DE EULÁLIO 945 EF4.945.CL.14.002 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 03 EULÁLIO A CAVALO 946 EF4.946.CL.14.003 s.d 

FOTOGRAFIAS CÓPIA CL 14 04 PRIMEIRA COMUNHÃO 947 EF4.947.CL.14.004 s.d 
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G – IMPRESSOS 

 

 

 

 

 

SÉRIE 

 

 

 

 

SUB-SÉRIE 

LOCALIZAÇÃO 

NO ACERVO 

 

 

 

 

DOCUMENTO / TÍTULO 

 

R
E

G
IS

T
R

O
 

 

 

 

 

CÓDIGO 

CATALOGRÁFICO 

 

 

 

 

DATA 

 

L
O

C
A

L
 

P
A

S
T

A
 

 

E
N

V
E

L
O

P
E

 

P
Á

G
IN

A
 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR4 12 01 ENCICLOPÉDIA DO INTEGRALISMO VI 770 EG1.770.CR4.12.001 s.d. 

IMPRESSOS FOLHETOS (DE 

TERCEIROS) 

CV1 22 03 
AO POVO DE MUNDO NÔVO 

76 
EG2.76.CV1.22.003 07/08/1931 

IMPRESSOS FOLHETOS (DE 

TERCEIROS) 

CV1 22 04 
CARTILHA INTEGRALISTA 

77 
EG2.77.CV1.22.004 14/08/1931 

IMPRESSOS FOLHETOS (DO 

TITULAR) 

CV1 22 01 
EVOCAÇÕES, EUREKA 

74 
EG2.74.CV1.22.001 24/07/1931 

IMPRESSOS FOLHETOS (DO 

TITULAR) 

CV1 22 02 DOIS POEMAS SERTANEJOS (CÔCO MALUCO E A 

MEZINHA) 

75 
EG2.75.CV1.22.002 31/07/1931 

IMPRESSOS FOLHETOS (DO 

TITULAR) 

CL 02 05 
ALGUMAS POESIAS DE ONTEM 

920 
EG2.920.CL.02.005 1980 

IMPRESSOS FOLHETOS (DO 

TITULAR) 

CL 02 06 
HINO DO COLÉGIO MUNDO NOVO 

921 
EG2.921.CL.02.006 1978 

IMPRESSOS JORNAL PA3 01 01 JORNAL MUNDO NOVO Nº 180 662 EG4.662.PA3.01.001 28/08/1931 

IMPRESSOS JORNAL PA3 01 02 JORNAL MUNDO NOVO Nº 181 663 EG4.663.PA3.01.002 12/09/1931 

IMPRESSOS JORNAL PA3 01 03 JORNAL MUNDO NOVO Nº 182 664 EG4.664.PA3.01.003 18/09/1931 

IMPRESSOS JORNAL PA3 01 04 JORNAL MUNDO NOVO Nº 183 665 EG4.665.PA3.01.004 25/09/1931 

IMPRESSOS JORNAL PA3 01 05 JORNAL MUNDO NOVO Nº 184 666 EG4.666.PA3.01.005 03/10/1931 

IMPRESSOS JORNAL PA3 01 06 JORNAL MUNDO NOVO Nº 185 667 EG4.667.PA3.01.006 10/10/1931 

IMPRESSOS JORNAL PA3 01 07 JORNAL MUNDO NOVO Nº 186 668 EG4.668.PA3.01.007 16/10/1931 

IMPRESSOS JORNAL PA3 01 08 JORNAL MUNDO NOVO Nº 187 669 EG4.669.PA3.01.008 23/10/1931 

IMPRESSOS JORNAL PA3 01 09 JORNAL MUNDO NOVO Nº 188 670 EG4.670.PA3.01.009 30/10/1931 

IMPRESSOS JORNAL PA3 01 10 JORNAL MUNDO NOVO Nº 189 671 EG4.671.PA3.01.010 06/11/1931 

IMPRESSOS JORNAL PA3 02 01 JORNAL MUNDO NOVO Nº 190 672 EG4.672.PA3.02.001 20/11/1931 

IMPRESSOS JORNAL PA3 02 02 JORNAL MUNDO NOVO Nº 191 673 EG4.673.PA3.02.002 27/11/1931 

IMPRESSOS JORNAL PA3 02 03 JORNAL MUNDO NOVO Nº 192 674 EG4.674.PA3.02.003 04/12/1931 

IMPRESSOS JORNAL PA3 02 04 JORNAL MUNDO NOVO Nº 193 675 EG4.675.PA3.02.004 11/12/1931 

IMPRESSOS JORNAL PA3 02 05 JORNAL MUNDO NOVONº 194 676 EG4.676.PA3.02.005 18/12/1931 

IMPRESSOS JORNAL PA3 02 06 JORNAL MUNDO NOVO Nº 195 677 EG4.677.PA3.02.006 25/12/1931 

IMPRESSOS JORNAL PA3 02 07 JORNAL MUNDO NOVO Nº 196 678 EG4.678.PA3.02.007 01/01/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 02 08 JORNAL MUNDO NOVO Nº 197 679 EG4.679.PA3.02.008 15/01/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 02 09 JORNAL MUNDO NOVO Nº 198 680 EG4.680.PA3.02.009 22/01/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 02 10 JORNAL MUNDO NOVO Nº 199 681 EG4.681.PA3.02.010 29/01/1932 
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IMPRESSOS JORNAL PA3 03 01 JORNAL MUNDO NOVO Nº 200 682 EG4.682.PA3.03.001 05/02/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 03 02 JORNAL MUNDO NOVO Nº 201 683 EG4.683.PA3.03.002 12/02/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 03 03 JORNAL MUNDO NOVO Nº 202 684 EG4.684.PA3.03.003 19/02/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 03 04 JORNAL MUNDO NOVO Nº 203 685 EG4.685.PA3.03.004 26/02/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 03 05 JORNAL MUNDO NOVO Nº 204 686 EG4.686.PA3.03.005 04/03/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 03 06 JORNAL MUNDO NOVO Nº 205 687 EG4.687.PA3.03.006 11/03/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 03 07 JORNAL MUNDO NOVONº 206 688 EG4.688.PA3.03.007 18/03/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 03 08 JORNAL MUNDO NOVO Nº 207 689 EG4.689.PA3.03.008 25/03/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 03 09 JORNAL MUNDO NOVO Nº 208 690 EG4.690.PA3.03.009 01/04/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 03 10 JORNAL MUNDO NOVO Nº 209 691 EG4.691.PA3.03.010 08/04/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 04 01 JORNAL MUNDO NOVO Nº 210 692 EG4.692.PA3.04.001 15/04/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 04 02 JORNAL MUNDO NOVO Nº 211 693 EG4.693.PA3.04.002 22/04/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 04 03 JORNAL MUNDO NOVO Nº 212 694 EG4.694.PA3.04.003 29/04/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 04 04 JORNAL MUNDO NOVO Nº 213 695 EG4.695.PA3.04.004 06/05/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 04 05 JORNAL MUNDO NOVO Nº 214 696 EG4.696.PA3.04.005 13/05/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 04 06 JORNAL MUNDO NOVO Nº 215 697 EG4.697.PA3.04.006 20/05/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 04 07 JORNAL MUNDO NOVO Nº 216 968 EG4.698.PA3.04.007 27/05/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 04 08 JORNAL MUNDO NOVO Nº 217 699 EG4.699.PA3.04.008 03/06/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 04 09 JORNAL MUNDO NOVO Nº 218 700 EG4.700.PA3.04.009 10/06/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 04 10 JORNAL MUNDO NOVO Nº 219 701 EG4.701.PA3.04.010 17/06/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 05 01 JORNAL MUNDO NOVO Nº 220 702 EG4.702.PA3.05.001 24/06/1932 

IMPRESSOS JORNAL PA3 05 02 JORNAL MUNDO NOVO Nº 221 703 EG4.703.PA3.05.002 31/05/1976 

IMPRESSOS JORNAL PA3 05 03 JORNAL MUNDO NOVO Nº 222 704 EG4.704.PA3.05.003 15 A 30/04/1983 

IMPRESSOS JORNAL PA3 05 04 JORNAL MUNDO NOVO Nº 223 705 EG4.705.PA3.05.004 24/07/1931 

IMPRESSOS JORNAL PA3 05 05 JORNAL MUNDO NOVO Nº 224 706 EG4.706.PA3.05.005 31/07/1931 

IMPRESSOS JORNAL PA3 05 06 JORNAL OLHO VIVO Nº 13 707 EG4.707.PA3.05.006 07/08/1931 

IMPRESSOS JORNAL PA3 05 07 JORNAL O PARAGUAÇU Nº 80 708 EG4.708.PA3.05.007 14/08/1931 

IMPRESSOS JORNAL PA3 05 08 JORNAL NOITE ILUSTRADA Nº 474 855 EG4.855.PA3.05.008 02/06/1938 

IMPRESSOS 
JORNAL 

PA3 05 09 JORNAL A OPOSIÇÃO DE NOVEMBRO DE 1963 

 

923 EG4.923.PA3.05.009 

 

11/1963 

 

IMPRESSOS LIVRO (COM 

PARTICIPAÇÃO DO 

TITULAR) 

CR1 03 01 

POESIAS CONSAGRADAS 

711 

EG1.711.CR1.03.001 s.d. 

IMPRESSOS LIVRO (COM 

PARTICIPAÇÃO DO 

TITULAR) 

CR1 04 01 

ANTOLOGIA DE POETAS DA BAHIA E MINAS 

712 

EG1.712.CR1.04.001 1981 

IMPRESSOS LIVRO (COM 

PARTICIPAÇÃO DO 

TITULAR) 

CR1 05 01 

ANUÁRIO DE POETAS DO BRASIL, 1982 

713 

EG1.713.CR1.05.001 1982 

IMPRESSOS LIVRO (COM 

PARTICIPAÇÃO DO 

TITULAR) 

CR1 06 01 
SUPLEMENTANDO O QUADRIOLÊ DE CORDEL 

(RESPEITO AOS VALORES BAHIANOS) 

714 

EG1.714.CR1.06.001 s.d. 

IMPRESSOS LIVRO (COM 

PARTICIPAÇÃO DO 

CR1 07 01 
MUNDO NOVO, NOSSA TERRA, NOSSA GENTE 

715 
EG1.715.CR1.07.001 1988 
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TITULAR) 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR1 08 01 TRAPOS DE MEDITAÇÕES 716 EG1.716.CR1.08.001 1950 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR1 09 01 PEROLAS RENASCIDAS 717 EG1.717.CR1.09.001 1928 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR1 10 01 PRIMEIRO CRISTO! 718 EG1.718.CR1.10.001 1946 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR1 11 01 O REI DOS REIS 719 EG1.719.CR1.11.001 1945 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR1 12 01 PSICOLOGIA DA REVOLUÇÃO 720 EG1.720.CR1.12.001 1953 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR1 13 01 O ESPERADO 721 EG1.721.CR1.13.001 1949 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR1 14 01 RECONSTRUÇÃO DO HOMEM 722 EG1.722.CR1.14.001 s.d. 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR3 07 01 O RITMO DA HISTÓRIA 723 EG1.723.CR3.07.001 s.d. 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR1 15 01 ESPÍRITO DA BURGUESIA 724 EG1.724.CR1.15.001 1951 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR1 16 01 PÁGINAS ESCOLHIDAS DE PLÍNIO SALGADO 725 EG1.725.CR1.16.001 1946 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR1 17 01 ENCICLOPÉDIA DO INTEGRALISMO 726 EG1.726.CR1.17.001 s.d. 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR1 18 01 ENCICLOPÉDIA DO INTEGRALISMO VI 727 EG1.727.CR1.18.001 s.d. 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR1 19 01 ANGUSTIA E PAZ 728 EG1.728.CR1.19.001 1950 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR1 20 01 O CRISTO TOTAL 729 EG1.729.CR1.20.001 1941 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR2 01 01 NOITE DE AGONIA EM FRANÇA 730 EG1.730.CR2.01.001 1941 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR2 02 01 PELA AÇÃO CATÓLICA. 731 EG1.731.CR2.02.001 1935 

IMPRESSOS 
LIVRO (DE TERCEIROS) 

CR2 03 01 O PROBLEMA DO TRABALHO (ENSAIO DE FILOSOFIA 

ECONÔMICA) 

732 
EG1.732.CR2.03.001 1947 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR2 04 01 DEPOIS DA POLÍTICA 733 EG1.733.CR2.04.001 1960 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR2 05 01 QUINAS E CASTELO 734 EG1.734.CR2.05.001 s.d. 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR2 06 01 CONSERVAI A SAÚDE DO ESPÍRITO. 735 EG1.735.CR2.06.001 1941 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR2 07 01 DESPERTA E VIVE! 736 EG1.736.CR2.07.001 1941 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR2 08 01 A PSICANÁLISE AO ALCANCE DE TODOS 737 EG1.737.CR2.08.001 1940 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR2 09 01 A MOCIDADE AOS PÉS DE MARIA 738 EG1.738.CR2.09.001 s.d. 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR2 10 01 PIO XII 739 EG1.739.CR2.10.001 1940 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR2 11 01 CATHOLICISMO E PROTESTANTISMO 740 EG1.740.CR2.11.001 1933 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR2 12 01 A DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA 741 EG1.741.CR2.12.001 1946 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR2 13 01 1001 FORMAS DE INICIAR UM NEGÓCIO 742 EG1.742.CR2.13.001 s.d. 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR2 14 01 HARPAS E FARPAS 743 EG1.743.CR2.14.001 1943 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR2 15 01 CONSELHOS AOS NERVOSOS E ÀS SUAS FAMILIAS 744 EG1.744.CR2.15.001 1938 

IMPRESSOS 
LIVRO (DE TERCEIROS) 

CR2 16 01 FÁTIMA: POEMAS SOBRE AS APARIÇÕES DE N. SRA. 

NA COVA DA IRIA. 

745 
EG1.745.CR2.16.001 1952 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR3 01 01 VIDA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIZ 746 EG1.746.CR3.01.001 1947 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR3 02 01 LINGUAJAR DA MALANDRAGEM 747 EG1.747.CR3.02.001 1940 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR3 03 01 CURIOSIDADES (COMO SE APENDE DISTRAINDO-SE) 748 EG1.748.CR3.03.001 1955 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR3 04 01 A CRISE DO MUNDO MODERNO. 749 EG1.749.CR3.04.001 1941 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR3 05 01 MANUAL DOS OFICIAIS DO REGISTRO CIVIL 750 EG1.750.CR3.05.001 1961 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR3 06 01 O MÉDICO HOMEOPATA DA FAMÍLIA 751 EG1.751.CR3.06.001 s.d. 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR3 08 01 NOÇÕES DE QUÍMICA ORGÂNICA 752 EG1.752.CR3.08.001 1932 

IMPRESSOS 
LIVRO (DE TERCEIROS) 

CR3 09 01 BREVE HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO 

ESTADO DA BAHIA 

753 
EG1.753.CR3.09.001 1946 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR3 10 01 MEDITAÇÃO SOBRE O MUNDO MODERNO 754 EG1.754.CR3.10.001 1942 
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IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR3 11 01 TEMPO DE EXÍLIO, CORRESPONDÊNCIA FAMILIAR 1 755 EG1.755.CR3.11.001 1980 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR3 12 01 CRISTIANISMO E DEMOCRACIA 756 EG1.756.CR3.12.001 1945 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR3 13 01 O LIBERALISMO É PECADO 757 EG1.757.CR3.13.001 1949 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR3 14 01 A NOVA CLASSE 758 EG1.758.CR3.14.001 1958 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR4 01 01 O CAVALEIRO DE ITARARÉ 759 EG1.759.CR4.01.001 1948 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR4 02 01 A VOZ DO OESTE 760 EG1.760.CR4.02.001 1948 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR4 03 01 PSICOLOGIA DA REVOLUÇÃO 761 EG1.761.CR4.03.001 1953 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR4 04 01 O ESTRANGEIRO 762 EG1.762.CR4.04.001 1948 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR4 05 01 LIVRO VERDE DA MINHA CAMPANHA 763 EG1.763.CR4.05.001 1956 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR4 06 01 O SOFFRIMENTO UNIVERSAL 764 EG1.764.CR4.06.001 1934 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR4 07 01 O CONCEITO CRISTÃO DA DEMOCRACIA 765 EG1.765.CR4.07.001 1945 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR4 08 01 PLÍNIO SALGADO 766 EG1.766.CR4.08.001 1937 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR4 09 01 S. JUDAS TADEU E S. SIMÃO CANANITA 767 EG1.767.CR4.09.001 1954 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR4 10 01 ENCICLOPÉDIA DO INTEGRALISMO II 768 EG1.768.CR4.10.001 s.d. 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR4 11 01 ENCICLOPÉDIA DO INTEGRALISMO IV 769 EG1.769.CR4.11.001 s.d. 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR4 13 01 ENCICLOPÉDIA DO INTEGRALISMO VII 771 EG1.771.CR4.13.001 s.d. 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR4 14 01 ENCICLOPÉDIA DO INTEGRALISMO VIII 772 EG1.772.CR4.14.001 s.d. 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR4 15 01 REFUTAÇÃO CIENTÍFICA AO COMUNISMO 773 EG1.773.CR4.15.001 s.d. 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR4 16 01 O LIBERALISMO 774 EG1.774.CR4.16.001 1933 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR4 17 01 ESTUDOS 775 EG1.775.CR4.17.001 s.d. 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR4 18 01 A CAMINHO DA FORCA. 776 EG1.776.CR4.18.001 1933 

IMPRESSOS 
LIVRO (DE TERCEIROS) 

CR5 01 01 O ACANHAMENTO E A TIMIDEZ: CONSELHOS DE 

PEDAGOGIA E DE EDUCAÇÃO 

777 
EG1.777.CR5.01.001 1943 

IMPRESSOS 
LIVRO (DE TERCEIROS) 

CR5 02 01 COMO EVITAR PREOCUPAÇÕES E COMEÇAR A 

VIVER. 

778 
EG1.778.CR5.02.001 1949 

IMPRESSOS 
LIVRO (DE TERCEIROS) 

CR5 03 01 O DOM DE PENTECOSTES, MEDITAÇÕES SOBRE O 

DIVINO ESPÍRITO SANTO 

779 
EG1.779.CR5.03.001 1945 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR5 04 01 MINHA VIDA. 780 EG1.780.CR5.04.001 1945 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR5 05 01 A ESSÊNCIA DO CATOLICISMO 781 EG1.781.CR5.05.001 1942 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR5 06 01 ÀS ORDENS DO CREADOR: LIVRO PARA NOIVOS. 782 EG1.782.CR5.06.001 s.d. 

IMPRESSOS 
LIVRO (DE TERCEIROS) 

CR5 07 01 PENSAMENTOS CONSOLADORES DE S. FRANCISCO 

DE SALES. 

783 
EG1.783.CR5.07.001 1926 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR5 08 01 SIMÃO PEDRO E SIMÃO MAGO 784 EG1.784.CR5.08.001 1935 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR5 09 01 FLORADAS NA SERRA 785 EG1.785.CR5.09.001 s.d. 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR5 10 01 A MULHER CRISTÃ E O SOFRIMENTO 786 EG1.786.CR5.10.001 s.d. 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR5 11 01 EXPLICAÇÃO DA SANTA MISSA. 787 EG1.787.CR5.11.001 1934 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR5 12 01 ERÁ QUE PERDI A FÉ? 788 EG1.788.CR5.12.001 1966 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR5 13 01 O MOÇO DE CARÁTER 789 EG1.789.CR5.13.001 1939 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR5 14 01 TRATAMENTO PRÁTICO DA TIMIDEZ 790 EG1.790.CR5.14.001 1935 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR5 15 01 MENSAGEM AO CONGRESSO NACIONAL 791 EG1.791.CR5.15.001 1957 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR5 16 01 PÁGINAS DE VIDAS EM VERSOS 792 EG1.792.CR5.16.001 s.d. 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR2 17 01 APÓSTOLO DO SENHOR 793 EG1.793.CR2.17.001 1952 

IMPRESSOS 
LIVRO (DE TERCEIROS) 

CR1 20 01 A DECADÊNCIA DA CIVILIZAÇÃO: CAUSAS, 

CONSEQUÊNCIAS E REMEDIOS. 

794 
EG1.794.CR1.20.001 1940 
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IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR5 17 01 A MÃO E A LUVA 795 EG1.795.CR5.17.001 1938 

IMPRESSOS LIVRO (DE TERCEIROS) CR4 19 01 O PÃO VIVO 796 EG1.796.CR4.19.001 1960 

IMPRESSOS LIVRO (DO TITULAR) CR1 01 01 ILLUSÕES QUE PASSARAM... (VERSOS) 709 EG1.709.CR1.01.001 1931 

IMPRESSOS LIVRO (DO TITULAR) CR6 02 01 CANÇÕES DO MEU CAMINHO 2ª EDIÇÃO 710 EG1.710.CR1.02.001 1983? 

IMPRESSOS PANFLETOS (DE 

TERCEIROS) 

CR6 03 08 
EM MUNDO NOVO VENCEU A "ARENA" VERDADEIRA 

913 
EG3.913.CR6.03.008 12/1966 

IMPRESSOS PANFLETOS (DE 

TERCEIROS) 

CR6 03 09 
AO PÚBLICO 

914 
EG3.914.CR6.03.009 22/11/1972 

IMPRESSOS PANFLETOS (DE 

TERCEIROS) 

CR6 03 10 
AO PREFEITO DE MUNDO NOVO 

915 
EG3.915.CR6.03.010 s.d. 

IMPRESSOS PANFLETOS (DE 

TERCEIROS) 

CR6 01 11 
"CHEGUEI" 

916 
EG3.916.CR6.03.011 s.d. 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 01 
O QUE IMPORTA 

856 
EG3.856.CR6.01.001 11/1949 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 02 
NATAL 

857 
EG3.857.CR6.01.002 1949 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 03 
A RESPOSTA DO TIO 

858 
EG3.858.CR6.01.003 28/07/1962 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 04 CHIFRINEIRA: PALAVRAS VASIAS QUE NÃO 

CONVENCEM 

859 
EG3.859.CR6.01.004 04/08/1962 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 05 
DOIS EXTREMOS: UM ÓTIMO E OUTRO PÉSSIMO 

860 
EG3.860.CR6.01.005 25/07/1962 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 06 
VITÓRIA DO BRASIL! 

861 
EG3.861.CR6.01.006 02/04/1964 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 07 
VIVA A ESPERANÇA! 

862 
EG3.862.CR6.01.007 17/10/1966 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 08 
DATA HISTÓRICA 

863 
EG3.863.CR6.01.008 23/11/1966 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 09 
PIADAS 

864 
EG3.864.CR6.01.009 10/03/1967 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 10 
PODRIDÃO!!... 

865 
EG3.865.CR6.01.010 22/04/1967 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 11 
FATOS EM FOCO 

866 
EG3.866.CR6.01.011 20/05/1967 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 12 
QUINTO ANIVERSÁRIO 

867 
EG3.867.CR6.01.012 31/03/1969 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 13 
O ESTOPIM 

868 
EG3.868.CR6.01.013 31/01/1970 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 14 
SEXTO ANIVERSÁRIO 

869 
EG3.869.CR6.01.014 31/03/1970 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 15 
AGORA É ALEGRIA 

870 
EG3.870.CR6.01.015 02/06/1971 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 16 
ALEGRIA E GRATIDÃO 

871 
EG3.871.CR6.01.016 15/03/1972 
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IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 17 
A PERGUNTA DE RAFAEL 

872 
EG3.872.CR6.01.017 10/1972 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 18 
SEGUNDA EDIÇÃO 

873 
EG3.873.CR6.01.018 05/12/1972 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 19 
NONO ANIVERSÁRIO 

874 
EG3.874.CR6.01.019 31/03/1973 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 20 
OBRIGADO POR TUDO 

875 
EG3.875.CR6.01.020 13/01/1974 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 21 
NO DÉCIMO ANIVERSÁRIO 

876 
EG3.876.CR6.01.021 02/04/1974 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 22 
ONTEM, HOJE, AMANHÃ... 

877 
EG3.877.CR6.01.022 27/09/1974 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 23 
PERSPECTIVA DE 76... 

878 
EG3.878.CR6.01.023 11/10/1974 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 24 
BASTA DE PODRIDÃO 

879 
EG3.879.CR6.01.024 13/11/1974 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 25 
NO DÉCIMO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO... 

880 
EG3.880.CR6.01.025 31/03/1975 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 26 AOS TELESPECTADORES DA "GABRIELA": "POETA" 

COM ASPAS 

881 
EG3.881.CR6.01.026 13/09/1975 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 27 
O MELHOR CAFÉ DO MUNDO 

882 
EG3.882.CR6.01.027 31/10/1975 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 28 
NO ANO 12 DA REVOLUÇÃO 

883 
EG3.883.CR6.01.028 05/04/1976 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 29 
LIBERDADE NO ANO 12 

884 
EG3.884.CR6.01.029 29/04/1976 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 01 30 
ÊLE VEM AÍ! 

885 
EG3.885.CR6.01.030 17/08/1976 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 02 01 
PONTOS DE VISTA... 

886 
EG3.886.CR6.02.001 17/11/1976 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 02 14 
AS MALVINAS 

887 
EG3.887.CR6.02.014 05/1982 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 02 02 
ELEIÇÃO - CORRUPÇÃO 

888 
EG3.888.CR6.02.002 20/11/1976 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 02 03 
CEGOS... 

889 
EG3.889.CR6.02.003 05/01/1960 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 02 04 
NOSSA TELÉ... 

890 
EG3.890.CR6.02.004 22/04/1977 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 02 05 
CHEGOU! 

891 
EG3.891.CR6.02.005 09/1977 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 02 06 
O TELEFONE 

892 
EG3.892.CR6.02.006 28/03/1977 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 02 07 
ALTO BONITO... 

893 
EG3.893.CR6.02.007 14/07/1978 
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IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 02 08 
A MAIOR 

894 
EG3.894.CR6.02.008 04/04/1978 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 02 09 
O MOMENTO OPORTUNO 

895 
EG3.895.CR6.02.009 20/04/1978 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 02 10 
A MENOR... 

896 
EG3.896.CR6.02.010 31/03/1980 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 02 11 
NO MATO SEM CACHORRO... 

897 
EG3.897.CR6.02.011 14/11/1981 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 02 12 
NÃO É MANÉ FULORIANO... 

898 
EG3.898.CR6.02.012 25/11/1981 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 02 13 
FARINHAS DO MESMO SACO... 

899 
EG3.899.CR6.02.013 29/04/1982 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 02 15 
FIM DE PAPO 

900 
EG3.900.CR6.02.015 01/06/1982 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 02 16 
"UM GRITO" 

901 
EG3.901.CR6.02.016 01/10/1982 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 02 17 
"DATA HISTÓRICA" 

902 
EG3.902.CR6.02.017 11/1982 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 02 18 
"VIOLÊNCIA, NÃO! 

903 
EG3.903.CR6.02.018 15/04/1983 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 02 19 
TROVAS ANTOLÓGICAS... 

904 
EG3.904.CR6.02.019 24/06/1986 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 02 20 
EDY 

905 
EG3.905.CR6.02.020 11/05/1987 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 03 01 
DESPEDIDA 

906 
EG3.906.CR6.03.001 23/06/1987 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 03 02 
PRIMAVERA... 

907 
EG3.907.CR6.03.002 09/1987 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 03 03 
FINAL 

908 
EG3.908.CR6.03.003 05/11/1987 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 03 04 
NATAL... 

909 
EG3.909.CR6.03.004 25/12/1987 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 03 05 
ELA 

910 
EG3.910.CR6.03.005 03/1988 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 03 06 
ENCONTRO COM A POESIA 

911 
EG3.911.CR6.03.006 s.d. 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 03 07 
OPINIÕES 

912 
EG3.912.CR6.03.007 s.d. 

IMPRESSOS PANFLETOS (DO 

TITULAR) 

CR6 03 12 
IBRA... ETC. E TAL 

918 
EG3.918.CR6.03.012 s.d. 
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H – MANUSCRITOS DISPERSOS 

 

 

 

 

 

SÉRIE 

 

 

 

 

SUB-SÉRIE 

LOCALIZAÇÃO 

NO ACERVO 

 

 

 

 

DOCUMENTO / TÍTULO 

 

R
E

G
IS

T
R

O
 

 

 

 

 

CÓDIGO 

CATALOGRÁFICO 

 

 

 

 

DATA 

 

L
O

C
A

L
 

P
A

S
T

A
 

 

E
N

V
E

L
O

P
E

 

P
Á

G
IN

A
 

1. MANUSCRITOS POESIA DE TERCEIROS CL 03 01 POESIAS DE MÉRCYA 797 EH1.797.CL.03.001 s.d. 

2. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 03 02 VOLTA, QUERIDA! 798 EH1.798.CL.03.002 s.d. 

3. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 03 03 QUADRA 799 EH1.799.CL.03.003 s.d. 

4. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 03 04 QUADRA 800 EH1.800.CL.03.004 s.d. 

5. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 03 05 EDY 801 EH1.801.CL.03.005 s.d. 

6. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 03 06 OPINIÃO DE D. VANINHA E DE EUDALDO SILVA 802 EH1.802.CL.03.006 s.d. 

7. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 03 07 PARABENS 803 EH1.803.CL.03.007 s.d. 

8. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 03 08 REDONDILHAS 804 EH1.804.CL.03.008 s.d. 

9. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 03 09 EDY: 805 EH1.805.CL.03.009 s.d. 

10. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 03 10 MONTE ALEGRE 806 EH1.806.CL.03.010 s.d. 

11. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 04 01 DEPOIS..., NOTURNO, SOZINHO..., IMPOSSÍVEL... 807 EH1.807.CL.04.001 s.d. 

12. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 04 02 ANIVERSÁRIO DELA; TROVA; RETICENCIAS... 808 EH1.808.CL.04.002 s.d. 

13. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 04 03 OPINIÃO 809 EH1.809.CL.04.003 05/1987 

14. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 04 04 DIA DO NAMORADO 810 EH1.810.CL.04.004 14/06/1986 

15. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 04 05 SAUDADE... 811 EH1.811.CL.04.005 13/05/1986 

16. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR 
CL 04 06 UMA DUZIA DE TROVAS PARA MEUS DOIS 

PRONOMES: TU E VOCÊ 

812 
EH1.812.CL.04.006 18/07/1984 

17. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 04 07 TROVAS ANTOLÓGICAS... 813 EH1.813.CL.04.007 04/1986 

18. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 04 08 TROVAS DE HOJE, 29-4-987 814 EH1.814.CL.04.008 29/04/1987 

19. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 04 09 TU E VOCÊ / MUITO POUCO 815 EH1.815.CL.04.009 26/03/1987 

20. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 04 10 DEMÔNIO... 816 EH1.816.CL.04.010 01/08/1985 

21. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 05 01 ESTÓRIA DA CAROCHINHA... 817 EH1.817.CL.05.001 29/04/1986 

22. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 05 02 TROVAS VIVIDAS 818 EH1.818.CL.05.002 08/05/1987 

23. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 05 03 TERIA DITO? 819 EH1.819.CL.05.003 25/05/1986 

24. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 05 04 PRIMEIRA VEZ...; ÚLTIMA VEZ; VIDA 820 EH1.820.CL.05.004 08/04/1987 

25. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 05 05 AQUELA ALMOFADA 821 EH1.821.CL.05.005 12/02/1987 

26. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 05 06 AMEN... 822 EH1.822.CL.05.006 07/11/1981 

27. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 05 07 MEU CADERNO DE TROVAS 823 EH1.823.CL.05.007 29/04/1987 

28. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 05 08 FICOU CHORANDO 824 EH1.824.CL.05.008 09/02/1987 

29. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 05 09 MOMETO DE POESIA 825 EH1.825.CL.05.009 25/04/1987 

30. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 05 10 TROVAS ANTOLÓGICAS 826 EH1.826.CL.05.010 22/06/1986 
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31. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 06 01 1933... FOTOGRAFIA... 827 EH1.827.CL.06.001 29/04/1986 

32. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 06 02 A ÚLTIMA VEZ 828 EH1.828.CL.06.002 08/11/1985 

33. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 06 03 PARA ALTO BONITO 829 EH1.829.CL.06.003 20/06/1986 

34. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 06 04 TROVAS... 830 EH1.830.CL.06.004 14/02/1986 

35. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 06 05 A FUGA... 831 EH1.831.CL.06.005 20/02/1986 

36. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 06 06 TROVA 832 EH1.832.CL.06.006 04/1986 

37. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR 
CL 06 07 

CANTIGA DE NINAR...; CLARÃO 
833 

EH1.833.CL.06.007 
18/09/1979 A 

26/10/1979 

38. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 06 08 O ÚLTIMO MOMENTO 834 EH1.834.CL.06.008 25/01/1979 

39. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 06 09 VOLTA, QUERIDA! 835 EH1.835.CL.06.009 08/02/1977 

40. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 06 10 AQUELA HISTÓRIA... 836 EH1.836.CL.06.010 19/01/1977 

41. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 07 01 SOSINHO... 837 EH1.837.CL.07.001 30/11/1976 

42. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 07 02 CANTIGA DE DORMIR 838 EH1.838.CL.07.002 18/09/1979 

43. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 07 03 TÉDIO 839 EH1.839.CL.07.003 02/02/1979 

44. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 07 04 CARNAVAL DE MUNDO NOVO 840 EH1.840.CL.07.004 24/02/1979 

45. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 07 05 INSONIA... 841 EH1.841.CL.07.005 28/01/1978 

46. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 07 06 VOLTA, QUERIDA! 842 EH1.842.CL.07.006 s.d. 

47. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 07 07 O TELEFONE 843 EH1.843.CL.07.007 28/03/1977 

48. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 07 08 PARABENS 844 EH1.844.CL.07.008 11/1976 

49. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 07 09 TRISTEZA 845 EH1.845.CL.07.009 23/07/1963 

50. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 07 10 FAZ DE CONTA... 846 EH1.846.CL.07.010 24/12/1964 

51. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 08 01 A SANTA DO PAU ÔCO... 847 EH1.847.CL.08.001 20/09/1968 

52. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 08 02 MEU TAMARINDEIRO 848 EH1.848.CL.08.002 02/03/1963 

53. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 08 03 CACHOEIRA DO "FERRO DOIDO" 849 EH1.849.CL.08.003 03/02/1964 

54. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 08 04 SILÊNCIO 850 EH1.850.CL.08.004 02/10/1960 

55. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 08 05 TERRA DE PERMISSÃO... 851 EH1.851.CL.08.005 11/1963 

56. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 08 06 HINO DO GINÁSIO MUNDO NOVO 852 EH1.852.CL.08.006 18/05/1965 

57. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 08 07 ELA 853 EH1.853.CL.08.007 s.d. 

58. MANUSCRITOS POESIA DO TITULAR CL 08 08 A MESINHA 924 EH1.924.CL.08.008 s.d. 
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I – OUTROS 

 

 

 

 

 

 

SÉRIE 

 

 

 

 

SUB-SÉRIE 

LOCALIZAÇÃO 

NO ACERVO 

 

 

 

 

DOCUMENTO / TÍTULO 

 

R
E

G
IS

T
R

O
 

 

 

 

 

CÓDIGO 

CATALOGRÁFICO 

 

 

 

 

DATA 

 

L
O

C
A

L
 

P
A

S
T

A
 

 

E
N

V
E

L
O

P
E

 

P
Á

G
IN

A
 

OUTROS 
COLEÇÃO DE CÉDULAS 

ANTIGAS 

CL 10 03 
20 CRUZEIROS 

928 
EI1.928.CL.10.003 1942 A 1967 

OUTROS 
COLEÇÃO DE CÉDULAS 

ANTIGAS 

CL 10 04 
1000 CRUZEIROS 

929 
EI1.929.CL.10.004 1978 A 1989 

OUTROS 
COLEÇÃO DE CÉDULAS 

ANTIGAS 

CL 10 05 
5.000 CRUZEIROS 

930 
EI1.930.CL.10.005 1981 A 1989 

OUTROS 
COLEÇÃO DE CÉDULAS 

ANTIGAS 

CL 10 06 
500 CRUZEIROS 

931 
EI1.931.CL.10.006 1981 A 1987 

OUTROS 
COLEÇÃO DE CÉDULAS 

ANTIGAS 

CL 10 07 
50 CRUZEIROS 

932 
EI1.932.CL.10.007 1986 A 1990 

OUTROS 
COLEÇÃO DE CÉDULAS 

ANTIGAS 

CL 10 08 
100 MIL CRUZEIROS 

933 
EI1.933.CL.10.008 1986 A 1990 

OUTROS 
COLEÇÃO DE CÉDULAS 

ANTIGAS 

CL 10 09 
5 MIL CRUZEIROS 

934 
EI1.934.CL.10.009 1988 A 1990 

OUTROS 
COLEÇÃO DE CÉDULAS 

ANTIGAS 

CL 10 10 
10 MIL CRUZEIROS 

935 
EI1.935.CL.10.010 1991 A 1994 

OUTROS 
COLEÇÃO DE CÉDULAS 

ANTIGAS 

CL 10 11 
1000 MIL CRUZEIROS 

936 
EI1.936.CL.10.011 1990 A 1994 

OUTROS 
COLEÇÃO DE CÉDULAS 

ANTIGAS 

CL 10 12 
5000 MIL CRUZEIROS 

937 
EI1.937.CL.10.012 1990 A 1994 

OUTROS 
COLEÇÃO DE CÉDULAS 

ANTIGAS 

CL 10 13 
50.000 CINQUENTA MIL CRUZEIROS 

938 
EI1.938.CL.10.013 1991 A 1994 

OUTROS 
DIVERSOS 

 

CL 10 02 RECORTE DE JORNAL DO POEMA MEU 

TAMARINDEIRO 

929 EI2.927.CL.10.002 

 
1929 

OUTROS DIVERSOS 
CL 11 01 CARTILHA NOVENA EM HONRA DE SANTA 

TEREZINHA 

939 
EI1.939.CL.11.001 s.d. 

OUTROS DIVERSOS 
CL 11 02 CATÁLOGO DA LIVRARIA NOSSA SENHORA 

AUXILIADORA 

940 
EI1.940.CL.11.002 s.d. 

OUTROS DIVERSOS CL 11 03 ORAÇÃO SER FILHA DE MARIA 941 EI2.941.CL.11.003 s.d 

OUTROS DIVERSOS CL 11 04 ROTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RETRATOS 942 EI2.942.CL.11.004 1929 

OUTROS OBJETOS PESSOAIS EP - - A MÁQUINA DE ESCREVER DE EULÁLIO MOTTA 1050 EI2.1050.EP.001 s.d. 
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TRANSCRIÇÃO DOS TRECHOS DAS ENTREVISTAS QUE FORAM 

AUTORIZADOS PARA A PUBLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

2013



 

 

 

ENTREVISTA A EDERVAL NERI 

 

DADOS DO ENTREVISTADO 

NOME: Ederval Oliveira Neri  

ANO E LOCAL DE NASCIMENTO: 1942/Mundo Novo-BA 

LOCAL DA ENTREVISTA E DATA DA ENTREVISTA: Mundo Novo, 12 de outubro de 

2010 (A entrevista foi realizada na residência do entrevistado). 

ENTREVISTADOR: Patrício Nunes Barreiros 

MEIO DE COLETA E ARQUIVAMENTO DA ENTREVISTA: Câmera digital/arquivo 

digital. 

TEMPO DE ENTEVISTA: 01:43’33 

 

[Somente transcreve-se um pequeno trecho da entrevista, porque não foi autorizada a 

publicação da entrevista na íntegra] 

 

[...] 

 

Patrício: O senhor tem alguma lembrança de como acontecia a distribuição dos panfletos de 

Eulálio Motta? 

[...] 

Ederval Neri: - Quando se sabia da distribuição de um novo panfleto de Eulálio Motta, ficava 

um clima no ar, havia uma expectativa para a nova polêmica. Eulálio Motta era temido porque 

se ele não gostasse de alguma coisa, ninguém o segurava. Todo político local tinha interesse de 

tê-lo ao seu lado, mas isso nem sempre era fácil, porque o seu temperamento não era dos 

melhores. Lembro que quando ele distribuía os seus textos, faziam-se várias rodas de 

discussões na praça, esses textos mudavam a rotina e até já aconteceram brigas entre grupos 

políticos após a distribuição dos textos. 

[...]  

Era curioso como uma pessoa conseguia fazer tanto barulho com alguns folhetos. O Dr. Eulálio 

conseguia incomodar até autoridades do governo Estadual. Na época que eu era prefeito, acho 

que em 1967, recebi um telegrama do Governador se queixando do barulho que Eulálio fazia 

com os seus folhetos. 

[...] 



 

 

Eulálio era muito popular, o povo gostava de seus versos e ele recitava diante de rodas de 

amigos na praça, em frente a sua casa. Naquele tempo o povo sabia apreciar poesia, hoje, se 

Eulálio estivesse vivo, talvez ninguém quisesse ouvir ele declamar poesia. Mas naquele tempo 

o povo gostava e os panfletos com poesias não dava para quem queria.  

[...]  

 

[Ederval Neri comprometeu-se em ler toda a transcrição e futuramente autorizar publicação 

dessa entrevista].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA A JONAS CORDEIRO 

 

DADOS DO ENTREVISTADO 

NOME: Jonas Cordeiro  

ANO E LOCAL DE NASCIMENTO: 1976/Mundo Novo-BA 

LOCAL DA ENTREVISTA E DATA DA ENTREVISTA: Mundo Novo, 10 de outubro de 

2010 (A entrevista foi realizada no escritório do DETRAN, onde o entrevistado era 

funcionário). 

ENTREVISTADOR: Patrício Nunes Barreiros 

MEIO DE COLETA E ARQUIVAMENTO DA ENTREVISTA: Câmera digital/arquivo 

digital. 

TEMPO DE ENTEVISTA: 46’18 

 

[Somente transcreve-se um pequeno trecho da entrevista, porque não foi autorizada a 

publicação da entrevista na íntegra. Jonas Cordeiro formalizou a autorização desse pequeno 

trecho e do vídeo que se disponibiliza na edição (o vídeo é uma edição com vários cortes da 

entrevista)]. 

 

Patrício Barreiros: Como você começou a fazer a distribuição dos panfletos? 

 

Jonas Cordeiro: - Na verdade eu não era o único a distribuir esses folhetos, desde bem pequeno 

via outros garotos distribuírem esses textos. Um dia, fui com um colega até a casas do seu 

Eulálio e assim começou. 

[...] Seu Eulálio era uma figura diferente das pessoas que eu conhecia, o jeito dele chamava 

atenção. Em sua casa, encima da mesa, havia uma máquina de escrever, muitos livros e papéis 

espalhados. Eu gostava de ir lá, aquele lugar parecia o cenário de um filme, de um mudo 

distante do que eu estava acostumado. Ele me entregava o pacote com os panfletos e dizia os 

lugares que eu deveria entrega, em poucas horas o serviço estava completado. Ele me pagava 

alguns trocados. Quase toda semana tinha um panfleto para distribuir, eu já sabia mais ou 

menos o dia que deveria retornar. Algumas vezes, seu Eulálio me dizia para colocar o panfleto 

embaixo da porta ou da janela de alguma casa, sem que a pessoa notasse, geralmente eram 

pessoas que não recebiam em mãos. Tinha gente que se recusava a pegar, não aceitava, outros 

agradeciam e até davam algum trocado. 

 



 

 

 

 


