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LABORATÓRIO 

 

Des-armamos o fato 

Para – pacientemente –  

Re-generarmos a estrutura 

 

ser nascido do que 

apenas acontece 

 

Re-fazemos a vida. 

 

(FONTELA, 2006, p. 22) 

 

 

 

Os artistas incompreendidos, ou desconhecidos em 

seu tempo, passam realmente a viver quando a 

posteridade define afinal o seu valor.  

 

                                             (CANDIDO, 2000, p. 33) 
 



RESUMO 

 

A presente dissertação trata-se da edição do livro inédito Flôres e espinhos, que faz parte do 

acervo do escritor baiano Eulálio de Miranda Motta. O escritor nasceu em 1907 e faleceu em 

1988, escreveu por mais de seis décadas, deixando em seu acervo vários projetos de 

publicação, manuscritos, datiloscritos e impressos, textos passados a limpo, textos em 

processo de construção, que dão um tom de laboratório ao seu acervo pessoal. Entre os 

projetos de publicação que não vieram a lume destaca-se Flôres e espinhos, esboçado pelo 

autor em outro caderno manuscrito intitulado Caderno Lágrimas. No projeto, o escritor 

indica, de forma categórica, a sua intenção de publicar esse livro contendo 27 sonetos e 21 

poesias cuidadosamente listadas pelo escritor. Neste trabalho, é realizada a edição crítica em 

perspectiva genética, a fim de demonstrar o movimento de escrita no processo de criação dos 

textos. Discute-se, aqui, o projeto editorial esboçado pelo autor, são apresentadas as mudanças 

decorrentes do processo criativo do livro supracitado, a presença das emendas, rasuras, e 

acréscimos  na formação do texto, ou seja, as interferências que fazem parte do labor autoral 

envolvidos no processo de gênese literária. Identificam-se as campanhas, apresenta-se a 

descrição física dos testemunhos, o texto crítico e o aparato crítico, com as variantes 

autorais. Seguem-se os critérios adotados por Patrício Barreiros (2012; 2013) para a edição 

das obras de Eulálio Motta. O estudo é subsidiado pela Crítica Textual e Crítica Genética – 

Cambraia (2005), Biasi (2010), Cirillo (2011), Grésillon (2017) –; pelos estudos sobre 

memória – Joutard (2005), Le Goff (1999), Nora (1993) –; pelos estudos sobre documentação 

de fonte primária – Rettenmaier (2016), Patrício Barreiros (2009) –; e pela metodologia de 

pesquisa em acervos de escritores – Bordini (2009), Marques (2003), Patrício 

Barreiros (2009; 2012), etc. 

 

Palavras-chave: Flôres e espinhos. Edição crítica-genética. Eulálio Motta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present work deals with the edition of unpublished book Flôres e Espinhos, that is part of 

the collection of the baiano writer Eulálio de Miranda Motta. The writer was born in 1907 and 

died in 1988, he wrote for more than six decades, leaving in his collection several projects of 

publication, manuscripts, typewritten and printed, clean copies of texts, texts in process of 

construction that give a laboratorial perspective to his personal collection. Among the 

publishing projects that did not come to the fore stands Flôres e Espinhos, outlined by the 

author in another handwritten notebook entitled Cadernos Lágrimas. In the project the writer 

indicates in a categorical way his intention to publish this book containing 27 sonnets and 21 

poetry carefully listed by the writer. In this work the critical edition is carried out in genetic 

perspective, in order to demonstrate the writing movement of the texts. Here we discuss the 

editorial project outlined by the author, the changes arising from the creative process of the 

book mentioned above, the presence of amendments, erasures, and additions in the text's 

formation are presented, that is, the interferences that are part of the author's work involved in 

the process of literary creation. The campaigns are identified, the physical description of the 

testimonies, the critical text and the critical apparatus are presented, with the authors' variants. 

Following are the criteria adopted by Patrício Barreiros (2012; 2013) for the edition of the 

works of Eulálio Motta. The study is supported by textual criticism and Genetic criticism 

cambraia (2005), Biasi (2010), Cirillo (2011), Gresillon (2017); by studies on memory 

Joutard (2005), Le Goff (1999), Nora (1993); by studies on primary source documentation 

Rettenmaier (2016), Patrício Barreiros (2009); and the methodology of research in writers' 

collections Bordini (2009), Marques (2003), Patrício Barreiros (2009; 2012), etc. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Este estudo é mais um dos trabalhos ligados ao projeto de pesquisa Edição das Obras 

Inéditas de Eulálio Motta, coordenado pelo Professor Dr. Patrício Nunes Barreiros, na 

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. O projeto teve início em 2008 e encontra-

se em sua etapa IV. Seu objetivo principal é editar as obras literárias inéditas de Eulálio Motta 

a partir das fontes disponíveis no acervo do escritor. O acervo foi doado pela família do 

escritor em 1999, quando, imediatamente, Patrício Nunes Barreiros encarregou-se de sua 

organização.  

Desde então, muitas pesquisas foram realizadas e muitos resultados foram alcançados. 

Em 2007, foi defendida uma dissertação intitulada Contos tristes no cemitério da ilusão: 

edição dos sonetos de Eulálio de Miranda Motta, no Programa de Pós-Graduação em 

Literatura e Diversidade Cultural da UEFS, a qual, posteriormente, resultou no livro Sonetos 

de Eulálio Motta (BARREIROS, Patrício, 2012). Ainda em 2012, foi defendida outra 

dissertação, Bahia humorística de Eulálio de Miranda Motta: edição e estudo lexical de 

causos sertanejos (BARREIROS, Liliane, 2012), desta vez, no Programa de Pós-Graduação 

em Estudos de Linguagem da UNEB, a qual também resultou em um livro, editado pela 

editora da UEFS em 2016 (BARREIROS, Liliane, 2016). Em 2013, foi defendida, na UFBA, 

a tese O Pasquineiro da roça: edição dos panfletos de Eulálio Motta (BARREIROS, Patrício, 

2013), resultando em livro de título homônimo no ano de 2014 (BARREIROS, Patrício, 

2014). Em 2017, outra dissertação foi defendida na UEFS, através do Programa de Pós-

Graduação em Estudos Literários, intitulada Edição de canções de meu caminho de Eulálio 

Motta (SANTOS, T., 2017), além da publicação de muitos artigos, anais de eventos, capítulos 

de livros, etc. 

Eulálio de Miranda Motta faleceu em 1988, dedicou sua vida à atividade literária e 

deixou inédita grande parte de suas produções que foram preservadas pelo mesmo em seu 

acervo. Dentre as obras inéditas destacam-se 15 cadernos manuscritos que fazem parte do 

laboratório de escritor e revelam o processo de escrita literária. Destes 

quinze cadernos nove foram esboçados pelo autor para publicação.   

Flôres e espinhos é mais um dos projetos de livro esboçado por Eulálio Motta, que 

permanece inédito e encontra-se em seu acervo pessoal. Esse projeto editorial foi planejado 

pelo escritor ao final de um de seus cadernos manuscritos, intitulado Caderno Lágrimas, no 

qual há textos que abrange o período de 1927 a 1949. O caderno manuscrito Lágrimas contém 

57 folhas escritas no recto e no verso, foi escrito com instrumentos de escrita distintos, em 
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tinta preta, azul e vermelha, e também a lápis. Nele foram encontrados recortes de poemas 

publicados em jornais e revistas, que foram colados nas folhas dos cadernos. O Caderno 

Lágrimas contém textos diversos, não apenas poesias, mas também crônicas, sumário, 

prefácio de livro e rascunho de cartas a amigos do escritor, os quais são listados no projeto.   

Como Eulálio delineou sua intenção de publicar o livro inédito Flôres e espinhos 

através de um sumário ao final do Caderno Lágrimas, com os títulos dos poemas, foi 

fundamental uma longa pesquisa em todo o seu acervo, a fim de localizar as fontes 

testemunhais das poesias selecionadas. A maioria dos textos faz parte do laboratório do 

escritor e possui marcas que demonstram o processo de criação literária, as conferências, 

alterações, acréscimos, supressões, etc. Neste trabalho, foi desenvolvido um estudo que visa à 

edição crítica genética das variantes das poesias do livro Flôres e espinhos. Dessa forma, o 

livro faz parte do acervo de Eulálio de Miranda Motta e do corpus do projeto de pesquisa 

Edição das obras literárias inéditas de Eulálio Motta. 

Ao se propor o estudo dos textos manuscritos pertencentes ao livro Flôres e espinhos 

do escritor mundonovensse Eulálio Motta, levantam-se algumas hipóteses sobre a relevância 

desta pesquisa. Sua importância evidencia-se na contribuição que pode trazer para o universo 

literário baiano e brasileiro, para que se estabeleça o real panorama da literatura nacional, 

incluindo vozes que, por algum motivo, estavam silenciadas. A realização deste estudo 

permitiu explorar e revitalizar o texto literário a partir das memórias guardadas no acervo do 

autor, além de possibilitar ainda mais a exploração do texto em outras várias possibilidades de 

estudos e pesquisas, ao torná-lo público. Dessa forma, os pesquisadores exercem a função de 

porta-voz, neste caso, do poeta Eulálio Motta e da literatura nacional, salvaguardando, assim, 

vozes que estavam condenados ao esquecimento, ao passo que contribui para o 

enriquecimento do patrimônio literário baiano e nacional. 

O objetivo principal deste trabalho é oferecer a reunião dos poemas do livro inédito 

Flôres e espinhos através de uma edição de caráter híbrido, unindo certos caracteres das 

edições facsimilar, semidiplomática, crítica e crítica genética, mediado pela Crítica Textual e 

pela Crítica Genética.  
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2 AS FLORES E OS ESPINHOS NOS ITINERÁRIOS POÉTICOS DE EULÁLIO 

MOTTA 

 

 

Eulálio de Miranda Motta (1907 – 1988) nasceu em 15 de abril de 1907, na vila Alto 

Bonito, município de Mundo Novo, interior da Bahia, filho de dona Eremita Miranda Motta e 

do senhor Antônio Manuel da Motta. Ele viveu sua infância entre o arraial de Alto Bonito e a 

Fazenda Morro Alto. Segundo Patrício Barreiros (2012), foi na Fazenda Morro Alto que o 

poeta escreveu grande parte de seus textos, e é inegável a forte influência que o universo rural 

exerceu sobre o seu imaginário.   

Com dezesseis anos, foi viver em Monte Alegre, atual município de Mairí-BA, onde 

trabalhou em uma farmácia como balconista e deu continuidade aos seus estudos.  Foi em 

Mairí que ele conheceu e se apaixonou pela jovem Edy, que se tornou sua musa inspiradora e 

tema recorrente em sua poesia.  

 

Figura 1 – Fotografias de Eulálio Motta. 

  
Fonte: Acervo do escritor. 

 

Em 1926, Eulálio Motta mudou-se para Salvador, instalando-se no Ginásio Ipiranga, e 

depois ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia, concluindo o curso de Farmácia. No 

Ginásio Ipiranga, conheceu Jorge Amado, de quem se tornou amigo. O acervo de Eulálio 

Motta preserva carta que testemunha sua amizade com Jorge Amado e com outros escritores, 

como Adonias Filho. A correspondência revela diversos aspectos da poesia de Eulálio Motta, 

pois é comum encontrar opiniões acerca da publicação de seus poemas. Liberato Miranda 

Barreto publicou sua opinião em carta aberta, no jornal Mundo Novo, a respeito do primeiro 

livro de Eulálio Motta, intitulado Ilusões que passaram...  
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[...] ès poeta que escreve poesia; porque, meu caro, ha por ahi fora muito 

prosador que escreve poesia sem verso e muito poeta que escreve verso sem 

poesia. Os teus versos, a meu ver, encerram tudo que ha de agradavel no 

poeta- a espontaneidade. A forma nem sempre synthetisa a beleza. É 

mais bello um soneto simples e expontaneo do que um poema, onde o poeta, 

a custo de dar-lhe rimas ricas, forma apropriada, enclausura o pensamento, 

tirando-lhe às vezes, a originalidade [...] (BARRETO, 1931, p. 8).   

 

Eulálio Motta concluiu o curso de Farmácia e passou a viver em Cachoeira no ano de 

1933. Um ano depois, estabeleceu-se em Mucambo dos Negros, uma comunidade 

quilombola, atual Itapura, situada no município de Miguel Calmon. Novamente, um ano mais 

tarde, retornou a Mundo Novo, onde participou ativamente da política local e candidatou-se a 

Deputado Estadual pelo Partido da Representação Popular, não chegando a ser eleito 

(BARREIROS, Patrício, 2012).   

Além da atividade política e literária, dedicou-se ao jornalismo, colaborando com 

diversos jornais do interior como responsável por colunas nas quais, além de reportagens 

sobre os problemas sociais e políticos, publicava também poesias e crônicas. Mesmo tendo 

dedicado grande parte de sua vida à escrita, Eulálio Motta publicou em vida somente três 

livros: Ilusões que passaram..., em 1931, pela Oficina Gráfica da Revista A Luva. Em 1933, 

publicou o seu segundo livro, Alma enferma, editado pela Imprensa Vitória, o qual foi 

comentado pelo crítico literário Carlos Chiacchio e por Manuel Bandeira. A sua terceira 

publicação veio em 1948, com Canções do meu caminho, editado e impresso pela tipografia 

do jornal O Serrinhense, cuja segunda edição foi publicada em 1983, sem identificação da 

editora.  

 

Figura 2 – Livros publicados por Eulálio Motta.  

  
  

Fonte: Acervo do escritor.  

 

Essas publicações não correspondem à totalidade da produção poética eulaliana, pois 

grande parte de sua obra encontra-se inédita, conservada em manuscritos autógrafos no acervo 

do escritor. O acervo do poeta Eulálio de Miranda Motta foi doado pelo seu sobrinho-neto, 
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Helder Sampaio, em 1999. Atualmente, a documentação está disponível para consulta no 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Humanidades Digitais (neiHD), da Universidade 

Estadual de Feira de Santana, sendo o professor Patrício Nunes Barreiros o responsável pelo 

arquivo. 

Os acervos pessoais, geralmente, contêm objetos e documentos que remetem à vida de 

seus titulares. No acervo de Eulálio Motta, há 15 cadernos, em sua totalidade, sendo que 2 

deles são exclusivamente de poesias e 13 contêm diversos tipos de textos e anotações. Os 

primeiros cadernos de Eulálio Motta foram escritos na década de vinte, e os últimos, na 

década de oitenta. Esses cadernos preservam os esboços de suas poesias e o registro de seus 

projetos editorias. De modo geral, as poesias de Eulálio Motta tratam da mulher amada e do 

amor não correspondido; abordam temas religiosos, existencialistas, a memória da infância e 

de um tempo no qual a felicidade foi possível. Esses temas criam certo tom melancólico e 

saudosista, denotando um eu-lírico de alma nostálgica e conflituosa.   

Segundo Patrício Barreiros (2015), a escrita de Eulálio Motta passou por algumas 

fases: 

 

A primeira fase da poesia de Eulálio Motta apresenta um tom pessimista e de 

desencanto diante da vida, mas, a partir da década de 1930, ele passou a 

incorporar aspectos do modernismo em sua poesia, tratando de temas do 

cotidiano, explorando os falares regionais e os ritmos das cantigas populares. 

Alguns temas são recorrentes na poesia de Eulálio Motta: o amor impossível 

à moda dos ultra-românticos, o desencanto diante da vida, a memória da 

infância e a ação implacável do tempo que transforma a paisagem e as 

pessoas (BARREIROS, Patrício, 2017, on-line).  

 

Seus primeiros versos são carregados de rimas, e as quadras e sonetos são suas 

composições poéticas preferidas. O tom pessimista, o desencanto perante a vida são temas 

recorrentes na poesia eulaliana em sua primeira fase. O eu-lírico demonstra-se melancólico 

com uma dor que parece não ter fim. Ele sofre, e sua angústia é crescente.  

 

QUADRAS À MINHA DÔR 

 

Minha dor, tens tantos anos 

Já estás tão velha! e não cansas 

De me semear desenganos, 

De me ceifar insperanças... 

 

Tudo ao chegar da velhice, 

A’Natura obedecendo, 

Perde o vigor, enfraquece 

Vai diminuindo... morrendo... 
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Ao contrário é a minha Dor 

Má teimosa, impertinente, 

Quanto mais velha se torna, 

Tanto mais forte sente... 

(MOTTA, 1930, f. 20v.). 

 

Houve uma mudança na escrita de Eulálio Motta após sua mudança para Salvador: 

passou a dedicar-se ao soneto parnasiano-simbolista, iniciando, assim, uma nova fase em sua 

poesia, mudança ocorrida devido às novas leituras que lhe foram apresentadas. Segundo o 

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

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

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

Verlaine, os quais influenciaram de forma considerável sua poesia. (BARREIROS, Patrício, 

2013, p. 39-40). O soneto Crepúsculo exemplifica o rigor formal e a admiração da natureza 

característicos da poesia parnasiana que estão presentes nessa fase da poesia eulaliana: 

 

CREPÚSCULO 

 

Vinha descendo a noite, vagarosa, 

Das montanhas azuis do firmamento... 

Fazendo com o silêncio, mais penosa 

A lágrima de dor do meu lamento... 

 

Lá na mata obscura e pesarosa, 

A araponga da angústia e do tormento 

Soltava em voz amena e dolorosa, 

Cantigas de saudades ao relento... 

 

Na folhagem da densa capoeira, 

O vendaval tremendo parecia 

Passar rezando triste Ave-Maria... 

 

Mas quase sempre a dor é passageira: 

Enquanto o sol, tristonho, ia sumindo, 

A lua vinha pálida surgindo. 

(MOTTA, 1926, f.2r). 

 

De acordo com Patrício Barreiros (2012, p. 57), o poema Crepúsculo é um soneto que 

segue as orientações formais e temáticas do parnasianismo. Nesse poema, em que se faz 

presente a imparcialidade do eu-lírico, o rigor métrico e as rimas aliam-se em nome da beleza 

plástica. Além da forma parnasiana, os sonetos de Eulálio Motta incorporam também 

elementos simbólicos, passando a explorar os sentidos (a sonoridade, as cores, os cheiros); 

elementos neorromânticos, que demonstram os sentimentos íntimos do eu-lírico, entre outros. 
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Como o poeta passou seis décadas escrevendo, é possível perceber características de diversos 

contextos literários em sua obra, que passa das rimas ricas aos versos brancos.  

A fase moderna da poesia de Eulálio Motta, por exemplo, está conectada ao contexto 

histórico da época e da vida do escritor. Para entendê-la, faz-se necessário compreender o 

ambiente literário e social soteropolitano: “O jovem do interior deslumbrou-se com a capital 

que o impressionou com seus bondes, eletricidade, automóveis e todo o progresso, bastante 

diferente do universo dos arraiais do sertão de mundo novo”. (BARREIROS, Patrício, 2012, 

p. 36). No poema Velho trem de ferro, relacionado, pelo viés intertextual, ao poema Trem de 

ferro, de Manuel Bandeira, percebe-se o deslumbramento do poeta com a chegada do trem, na 

década de 1920, à região de Mundo Novo, facilitando o acesso à capital. O contato com a 

eletricidade, com o cinema e com outras novidades da época inspirou a escrita desta e de 

outras poesias, ligadas a temas caros aos poetas modernistas, o que demonstra que Eulálio 

Motta percebia a nova tendência literária do país.   

 

VELHO TREM DE FERRO…   

  

[…]   

Trem de ferro movido a lenha,   

a palavra saudade   

me faz lembrar de você.   

Velho trem contemporâneo dos bondes…   

Velho trem do passado   

de apito longo e apaixonado   

[…]  

 Lembro de você, velho trem!   

Lembro de você partindo:   

“café com pão”… “café com pão…” “café com pão…”   

vomitando fumaça… engolindo distâncias…   

lembro de você sumindo…   

Poeira, fumaça, bancos duros   

fazendo impaciências e xingamentos…   

Paradas nas estações.   

Garotos mercando:   

doces da Jacobina,   

umbus de Santa Luzia,   

laranjas de Alagoinhas…  

(MOTTA, 1983, p. 52). 

 

Eulálio Motta foi leitor e admirador de Manuel Bandeira. Ao poeta de sua devoção 

dedicou o poema Sem título, o penúltimo do seu livro Alma enferma, publicado em 1933: “Ao 

poeta do Pneumo-thorax”, Manoel Bandeira. 
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SEM TÍTULO  

  

Sinto que em minha vida;  

Todas as cores se desbotam;  

Todas as luzes se apagam;  

Morrem todos os sons;  

  

Eu, me parece   

Que enormes paredões sombrios   

Me rodeiam;   

Me isolam;   

  

Tenho vontade de gritar,   

Necessidade de gritar; De gritar muito;   

De botar a boca no mundo   

Pedindo socorro;   

  

Mas não vale a pena gritar;   

Enormes paredões sombrios   

Me rodeiam;   

Me isolam.   
(MOTTA, 1933, p. 47-8). 

 

Esse poema foi lido e comentado por Manuel Bandeira no jornal Diário de Notícias 

do Rio de Janeiro, numa crônica publicada em 19 de novembro de 1933: 

 

Nestes últimos dias tem me vindo às mãos muitos livros de versos [...] A 

lista é longa e a maioria, exercício ou desabafo de alegrias ou mágoas sem 

nenhum interesse senão para o próprio autor, dispensa mesmo qualquer 

notícia, que a ser justa só poderia magoar o pobre poeta. Todos deveriam ser 

como o sr. Eulálio Motta, que diz num prefacio de nove linhas mais ou 

menos isto: “Este livro é publicado em benefício do hospital de Mundo 

Novo (Bahia); compra um exemplar; pode deixar de lê-lo; não foi feito para 

ser lido, mas para ser comprado”. A vantagem de ser crítico está em não 

comprar; a desvantagem, as vezes em ler. O sr. Eulálio Motta tem um jeito 

despretensioso que convida à leitura e li-o até o poema sem título que é o 

penúltimo e dedicado a mim. Obrigado. (BANDEIRA, 2009, p. 112).  

 

Ao analisar o poema Sem título, percebe-se certo tom modernista, principalmente 

advindo da leitura da poesia de Manuel Bandeira. Segundo Friedrich (1956, p. 15-6), a lírica 

europeia do século XX fala de maneira enigmática e obscura, o que caracteriza seu difícil 

acesso pelos leitores. Com os poetas modernos, o leitor passou pela experiência da 

obscuridade, a qual o fascina na medida em que o desconserta. A dissonância experimentada 

– a junção entre a incompreensão e a fascinação – gera uma tensão que tende muito mais à 

inquietude que à serenidade. A poesia Sem título caracteriza-se assim: é possível perceber, na 

primeira estrofe, que o sujeito lírico apresenta uma inquietude subjetiva diante de uma 
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possível sensação de apagamento do eu-lírico, a partir das luzes apagadas e dos sons mortos, 

sugerindo um estado de inércia do sujeito. 

A poesia moderna, ao tratar dos homens e das coisas, o faz para tornar-nos estranhos, 

para deformar-nos. Enquanto a poesia romântica era tida como a linguagem do estado de 

ânimo da alma, a poesia moderna trata de uma polifonia e de uma incondicionalidade 

subjetiva para que não mais se pudesse decompor isolados valores de sensibilidade 

(FRIEDRICH, 1956, p. 16-7). Os paredões, na segunda e quarta estrofes, remetem à imagem 

das construções modernas. Em meio ao avanço das grandes construções, o eu-lírico sente-se 

acuado, no sentido de se perceber. Percebe-se perdendo seu lugar no mundo. O homem não é 

mais um ser em sua totalidade: sente-se despedaçado, fragmentado. Existe uma dramaticidade 

agressiva no poetar moderno. Dessa forma, é produzido um efeito de choque, cuja vítima é o 

leitor, pois, distante de sentir-se protegido, ele se sente alarmado (FRIEDRICH, 1956, p. 17).  

Podemos notar a fragilidade do homem moderno ao perceber que é inútil “gritar”. O 

eu-lírico, sem a certeza sobre qual será o fim desse progresso, desespera-se na sua mais íntima 

solidão, envolto em paredões que insistem em anulá-lo. As mudanças advindas dos tempos 

modernos trazem a inquietude para o ser humano e causam profunda angústia. A fragilidade 

humana resplandece diante das inúmeras incertezas da Modernidade. O eu-lírico volta-se 

sobre si, perseguido pelo sentimento de insatisfação e ausência. 

Há um sentimento de não pertença, que pode ser interpretado como a própria 

inquietação do poeta ao perder seu lugar privilegiado. O poeta perde seu halo, como afirma 

Baudelaire e como escreve Manuel Bandeira em Nova Poética: “[...] O poeta que tem o seu 

terno de brim branco sujo no lamaçal da cidade”. 

 

Vou lançar a teoria do poeta sórdido. 

Poeta sórdido: 

Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida. 

Vai um sujeito 

Sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco muito bem engomada, e 

  [na 

primeira esquina 

  [passa um caminhão, salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa de lama: 

É a vida. 

O poema deve ser como a nódoa no brim: 

Fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero... 

(BANDEIRA, 1997, p. 287). 

 

As “cores que se desbotam”, as “luzes que se apagam”, os “enormes paredões 

sombrios” que “rodeiam” e que “isolam” o eu-lírico demonstram uma visão negativa e 
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pessimista sobre a Modernidade, que isola os indivíduos em seus enormes paredões. Sene 

(2011, p. 105) afirma que “na poesia de Baudelaire notamos que o homem moderno vive na 

escravidão do tempo, ele anda pelas ruas, mas não consegue admirar a beleza da natureza” – o 

mesmo acontece no poema Sem título. Outro exemplo dessa inquietação é percebido no 

poema Só, de Eulálio Motta. 

 

SÓ 

 

A quietude mórbida, 

a imobilidade doentia 

que eu julgava existir em minha vida, 

que eu julgava que existisse em mim, 

era apenas aparência; 

não existe; 

existe movimento; 

existe movimento em minha vida; 

estupido movimento de decida; 

sinto que estou descendo dia a dia; 

numa velocidade que me assombra; 

e oh angustia de não vêr um braço amigo 

que me faça parar! 

oh angustia de saber que não há olhos 

que me vejam! 

oh angustia de não ter um ouvido 

que me escute! 
(MOTTA, 1933, p. 49-51). 

 

Demonstra-se no poema acima um sujeito que olha de forma crítica para a vida, em 

lampejos de um eu-lírico que, ligado ao passado e agarrado aos seus lugares de memória, 

percebe-se invadido. Novamente, no poema Só, o eu-lírico discute esteticamente os efeitos da 

Modernidade; ele vive uma experiência de choque, demonstra-se desamparado diante do 

movimento que a Modernidade avassaladora lhe trouxe, e da qual não consegue se libertar. 

Esse movimento é veloz, vertical e solitário (queda). Aqui, percebe-se a criação de uma 

imagem contraditória, marcada por conflitos alimentados por um sujeito lírico que a 

Modernidade excluiu. Mais uma vez, o poeta clama pela quietude, pela imobilidade, mas sabe 

que não há quem o veja, nem quem o escute, pois tudo é movimento, tudo é velocidade, e 

ninguém pode ajudá-lo. Percebe-se uma poesia fragmentada, dissonante e intelectualizada. O 

clamor do eu-lírico é implacável, como se estivesse clamando no deserto. O leitor sente-se 

desconcertado com as imagens que a poesia provoca; ao mesmo tempo, a poesia provoca um 

efeito de estranhamento. 
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2.1 FLÔRES E ESPINHOS: TECENDO OS FIOS DA MEMÓRIA 

 

 

A partir de um estudo do material guardado no acervo de Eulálio Motta, é possível 

traçar o itinerário do escritor enquanto poeta, suas diversas faces e fases, as tendências 

literárias que acatou ou rejeitou, as posições político-ideológicas expressas em seus versos, 

etc.  

Os textos autógrafos preservados no acervo de Eulálio Motta são detentores da 

memória que foi produzida e guardada em momentos específicos de sua vida. Eles evocam a 

memória pessoal do poeta e também a coletiva que caracteriza a sociedade de meados do 

século XX na Bahia, pois seus textos revelam as tendências literárias que estavam em voga 

tanto na capital quanto no interior.  

Como o poeta foi muito participativo na política, seus textos também revelam suas 

inclinações ideológicas e testemunham os principais conflitos que marcaram a política no 

Estado. Os conflitos religiosos, a denúncia do atraso tecnológico em Mundo Novo e seu olhar 

de espanto diante do progresso da cidade grande demonstram que a obra de Eulálio Motta 

pode contribuir significativamente para se compreender uma época, a partir da ótica de um 

sujeito. Portanto, as edições das obras de Eulálio Motta desvendam uma riqueza literária e 

cultural de grande relevância para a literatura e possibilitam que a memória arquivada pelo 

autor seja compartilhada com a sociedade do tempo presente, pois editar textos condenados ao 

esquecimento é permitir que esse rico material encontre leitores e produza novos 

conhecimentos. 

Os primeiros cadernos de Eulálio Motta foram escritos na década de vinte, e os 

últimos, na década de oitenta, possibilitando-nos acompanhar a atividade intelectual e artística 

do escritor durante seis décadas. Os cadernos ganham também relevância por haver neles 

grande parte da produção literária inédita de Eulálio Motta, constituindo-se fonte de 

importantes textos e materiais indispensáveis para a realização de várias pesquisas, devido ao 

seu potencial histórico-social no âmbito literário. Assim, cada documento, fotografia, objeto 

ou texto do acervo está carregado de uma memória material que nos ajuda a compreender a 

história do texto, as relações entre uma leitura e uma produção, os efeitos de uma troca de 

cartas entre o autor e um amigo, por exemplo, na escrita de um poema; o tempo em que o 

poeta viveu e, consequentemente, sua escrita, pois as escolhas na escrita não se fazem 

aleatoriamente. Elas são motivadas por questões ideológicas e estão intrinsecamente ligadas à 

memória coletiva de uma determinada comunidade.  
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Diante disso, percebe-se que sua vasta obra e os objetos de seu acervo possuem 

ligações simbólicas que materializam a memória e evidenciam a sócio-história de seus textos 

através das temáticas abordadas por Eulálio Motta em sua poesia. Segundo Patrício Barreiros 

(2015, p. 30): 

 

O acervo 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 

sociohistórico das práticas culturais de leitura e de escrita de um sujeito que 

atuou num tempo e lugar específico (século XX, no interior da Bahia).  

 

Como Eulálio Motta começou sua atividade de escrita muito cedo e dedicou grande 

parte de sua vida à leitura e à escritura, ele pôde, com isso, produzir uma grande quantidade 

de textos literários e não literários, como reportagens em jornais e panfletos. Para Patrício 

Barreiros (2012, p. 26), “esse convívio intenso com a escrita fez com que Eulálio Motta 

criasse uma obra literária com características autobiográficas”. Muitos de seus textos ainda se 

encontram inéditos, possibilitando acompanhar, por meio desta documentação de seu acervo, 

a atividade intelectual e artística do escritor, que se estende por seis décadas. 

Em seu acervo pessoal, o escritor arquivou textos pessoais éditos e inéditos, como 

poemas, correspondências, jornais, textos impressos e datilografados, fotografias, diplomas, 

certificados, cartões, postais, documentos oficiais, cadernos manuscritos de sua autoria, além 

de textos e livros de terceiros, etc. 

Os 15 cadernos encontrados no acervo são manuscritos autógrafos, sendo eles: 

Caderno sem capa 1, Caderno sem capa 2, Caderno Lágrimas, Diário de um Jõao ninguém, 

Caderno luzes do crepúsculo, Caderno farmácia São José, Caderno canções do meu caminho 

3ª edição, Caderno N° 3, Caderno monitor, Caderno loja vitória, Caderno Bahia humorística, 

Caderno meu caderno de trovas, Caderno de anotações, Caderno fotocopiado 1, Caderno 

fotocopiado 2.  
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Figura 3 – Cadernos do acervo 

 

Fonte: Acervo do escritor. 
 

Esses cadernos estão sendo editados e pesquisados desde 1999, mas, em 2008, iniciou-

se um estudo sistemático, com o objetivo de editá-los. Nessa ocasião, foi criado o projeto 

Edição das obras inéditas de Eulálio de Miranda Motta (Etapa I), na Universidade Estadual 

de Feira de Santana. Atualmente, o projeto encontra-se na etapa IV. O estudo desses cadernos 

surpreende por constituírem-se como um rico e profícuo laboratório do escritor, possibilitando 

acompanhar o processo de escrita de sua literatura e o esboço de projetos de publicações, 

como é o caso de Flôres e espinhos. Os cadernos preservam também rascunhos de cartas, 

anotações do cotidiano, discursos, listas de nomes, endereços e comentários diversos 

(BARREIROS, Patrício, 2009). Os cadernos ganham relevância, principalmente, por constar 

neles grande parte da produção literária inédita de Eulálio Motta, constituindo-se a única fonte 

de importantes textos, o que permite a realização de várias pesquisas, graças ao seu potencial 

histórico, social e cultural.   

Eulálio Motta utilizou os seus cadernos para esboçar projetos de livros. Ele chegava ao 

ponto de rascunhar exatamente como gostaria que o livro publicado ficasse, enumerando as 

páginas, criando sumários, organizando a sequência dos textos – tudo isso de forma 

manuscrita. Com o livro Flôres e espinhos não foi diferente, apesar de esse projeto não ter 

sido organizado integralmente num caderno, como ocorreu com Meu caderno de trovas, 

Canções do meu caminho 3ª Edição, Luzes do crepúsculo e Lágrimas, em que o autor 

organizou um sumário com o título dos poemas selecionados que deveriam fazer parte do 

livro. 
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Dos quinze cadernos que compõem o espólio de Eulálio Motta, apenas seis 

constituem-se em projetos de publicação e/ou contém referências a estes, a 

saber: Caderno Sem Capa 1, Caderno Lágrimas, Caderno Bahia 

Humorística, Caderno Luzes do Crepúsculo, Caderno Canções do Meu 

Caminho 3ª edição e Caderno Meu Caderno de Trovas. Ao analisar estes 

cadernos com vista à edição das obras inéditas de Eulálio Motta, percebeu-se 

que há quatro diferentes casos a serem analisados individualmente: 1º) 

Cadernos que, em sua estrutura orgânica, são projetos de obras, com textos 

passados a limpo, servindo somente a este propósito; 2º) Cadernos que, em 

princípio, indicam que foram concebidos como projetos de obras, sendo 

reutilizados posteriormente para outras finalidades; 3º) Projeto mencionado 

pelo autor nos cadernos, contendo índices dos textos que fariam parte 

da publicação; 4º) Projeto mencionado pelo autor no caderno sem indicar os 

textos que fariam parte da publicação. De acordo com os casos expostos 

acima, foram identificados oito projetos de publicações esboçados por 

Eulálio Motta, a saber: 1º Caso: Luzes do crepúsculo, Canções do meu 

caminho 3ª edição e Meu caderno de trovas. 2º Caso: Caderno sem capa 1, 

Lágrimas e Bahia humorística. 3º Caso: Flôres e espinhos. 4º Caso: 

Terceiro livro. Listas de poemas anotados aleatoriamente não foram 

consideradas como projetos de publicação, somente consideraram-se as listas 

de poemas seguidas de títulos e que o próprio autor mencionou que se 

tratava de um projeto de livro. (BARREIROS, Patrício, 2009, p. 1468-9). 

 

Flôres e espinhos faz parte do laboratório do escritor, já que é um dos projetos 

esboçados por Eulálio Motta. Os poemas que são mencionados no sumário fazem parte de 

outros cadernos e foram selecionados para serem inseridos em outros livros, porém a 

organização de Flôres e espinhos obedece a uma lógica baseada na temática e na tipologia dos 

poemas. Alguns dos textos apresentam vários testemunhos com diferenças substanciais. Além 

disso, os textos apresentam emendas, correções, rasuras e notas diversas, sendo, portanto, 

poemas em franco processo de criação. Os poemas elencados para fazerem parte do livro são 

éditos e inéditos, com marcas que comprovam as mutações que envolvem o processo criativo.  

A edição do livro inédito Flôres e espinhos permitirá que a memória literária se 

mantenha viva, além de possibilitar a ampliação do alcance da obra do escritor. Por se tratar 

de textos dispersos, oriundos de diversas fontes, o acervo do escritor foi vastamente explorado 

neste trabalho, em função da edição dos textos. 

De acordo com Bordini (2009), os acervos de escritores articulam a obra literária e 

seus elementos internos com o sistema literário e sócio-histórico-cultural a que pertencem. 

Dessa forma, o objeto de estudo passa a ser um corpus composto pela variedade de 

textualidades relacionadas à produção intelectual do autor e a seus vestígios documentais, 

através de edições que valorizam a gênese dos textos. 

Segundo Rettenmaier (2008), 
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[…] as investigações literárias investem no estudo dos espólios pessoais dos 

autores. Tais espólios são confiados aos pesquisadores pelos herdeiros e, por 

esses pesquisadores, são reestruturados e classificados metodologicamente 

sob a denominação de “acervos literários” (RETTENMAIER, 2008, p. 137).  

 

Esses acervos têm se tornado muito relevantes no campo da pesquisa literária, 

contribuindo para redimensionar a noção de obra e seu alcance, especialmente quando esse 

tipo de pesquisa alia-se à edição dos textos. 

No caso dos cadernos de Eulálio Motta, eles representam a sua memória passada a 

limpo e, ao mesmo tempo, implicam também o arquivamento da memória, pois “[…] ao 

arquivar, o escritor manifesta o desejo de vencer o tempo, permanecendo na memória de um 

povo ou de um país” (MARQUES, 2003, p. 150). 

 

Nessa perspectiva, a edição científica de textos surge como importante aliada 

dos estudos literários, contribuindo para preservação da memória literária, 

realizando edições de textos, que, muitas vezes, estavam condenados ao 

esquecimento, ampliando assim o alcance da pesquisa literária 

(BARREIROS, Patrício, 2012, p. 23).  

 

Os inúmeros manuscritos autógrafos dos textos literários dos cadernos trazem 

informações importantes acerca da vida e da obra do escritor mundonovense Eulálio de 

Miranda Motta, orientando o trabalho do pesquisador. É exatamente o interesse pela 

preservação e entendimento da memória literária através do acervo de Eulálio Motta que 

direciona esta pesquisa.   

 

2.1.1 Uma visita ao laboratório escritural de Eulálio Motta 

 

 

No âmbito das Ciências Humanas, tem crescido cada vez mais o interesse pelos 

estudos de fontes primárias. Os documentos escritos, de modo geral, estão relacionados com a 

vida dos sujeitos, transformando-se em acervos pessoais que trazem um recorte da memória 

pessoal e coletiva. 

Segundo Patrício Barreiros (2015, p. 30),  

 

Durante o século XX, cresceu o interesse pelos arquivos literários, dando às 

velhas arcas dos escritores um valor incomensurável, atribuindo singular 

importância a manuscritos, papéis e documentos pessoais. Os estudos 

advindos destes acervos possibilitam enriquecer a leitura das obras através 

de documentos paraliterários, tais como cartas, anotações, rascunhos etc. 

Não são raros os casos em que os manuscritos literários encontrados nestes 

baús possibilitaram a publicação de textos inéditos e estudos de crítica 
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genética, assim como informações contidas em cartas e diários permitiram 

redimensionar o olhar sobre a vida e a obra de escritores. (BARREIROS, 

Patrício, 2009, p. 1465). 

 

Os documentos escritos, de modo geral, estão relacionados com a vida dos sujeitos, 

transformando-se em acervos pessoais, por exemplo. Segundo Patrício Barreiros (2015, p. 

30), 

 

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 protagonista da 

história.  

 

Os acervos pessoais revelam práticas sociais da escrita de si, ao preservar diários, 

correspondências e anotações pessoais; e do arquivamento do eu, quando o titular seleciona 

objetos que carregam a memória de acontecimentos de sua vida.  

 

Lançar-se ao universo do espólio literário de Eulálio Motta é como arriscar-

se num misterioso e revelador labirinto. A cada incursão nos papéis que 

compõem o que se pode chamar de oficina do escritor, o pesquisador depara-

se com algo novo, sejam manuscritos autógrafos inéditos, versões 

inacabadas de crônicas, rascunhos de cartas e até mesmo obras completas 

preparadas para publicação. Trata-se de um campo imprevisível e, por isso 

mesmo, de inestimável valor. (BARREIROS, Patrício, 2009, p. 1466). 

 

O estudo acerca do acervo de Eulálio Motta tem demonstrado que os documentos 

arquivados por um sujeito permitem a recuperação/ativação da memória e das identidades 

particulares e coletivas. Sabe-se que a questão da identidade tornou-se um dos grandes temas 

da atualidade. Diante disso, a memória dos sujeitos que emana da documentação dos acervos 

traz à tona as identidades de quem arquiva, pois, de acordo com Hall (2000), as identidades 

dos sujeitos devem ser vistas em sua pluralidade, já que todos possuímos mais de uma. Além 

disso, é possível a utilização de mecanismos, pelos sujeitos, a fim de forjarem suas 

identidades, como também de perfis das identidades de uma coletividade, que resulta na busca 

por preservar a memória, fazendo com que as identidades se tornem manifestas. Nesse 

sentido, segundo Zélia Silva (1999, p. 11), “[...] a problemática da memória vem se 

transformando, nos últimos tempos, em foco privilegiado de atenção”. Para a autora, existe 

uma efervescência da memória em voga, não apenas como tema de estudo entre especialistas, 

mas também como suporte dos processos de construção e reivindicação da identidade. A 
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memória existe e permanece na relação passado, presente e futuro. Ela se concretiza, segundo 

Paes (2004, p. 104): 

  

diante de eventos construídos em um certo tempo-espaço e em pontos em 

que a memória se concretiza em um dado objeto ou é medida por objetos 

concretos, como marcas espaciais e temporais de lembranças que compõem 

histórias de si.  

 

Eulálio Motta construiu para si identidades ao adquirir o hábito do arquivamento, 

selecionando objetos para arquivar suas lembranças. De acordo com Patrício Barreiros (2016, 

p. 235), “durante sessenta anos, ele arquivou um volume de documentos relacionados à sua 

vida pessoal e, principalmente, às atividades que desenvolveu enquanto escritor, jornalista e 

político”. Nesse sentido, Eulálio Motta construiu relações entre suas memórias e suas 

identidades, ao guardar fragmentos de suas experiências pessoais. Esses documentos podem 

ser lidos e, como um quebra-cabeça, podem formar um mosaico de narrativas sobre a sua 

vida.  

Os textos literários de Eulálio Motta também são peças do mosaico que pode contar a 

sua vida, por conta dos traços autobiográficos evidentes. Ele começou a escrever seus 

primeiros versos ainda na adolescência, dedicando-se à criação literária durante quase toda a 

sua vida. Seus textos literários permitem observar suas identidades e revisitar parte da sua 

história; suas personalidades enquanto escritor e suas memórias da infância, por exemplo, 

como podemos verificar no poema Batingas:  

 

BATINGAS...  

  

Foi no meu tempo de menino... Um dia...  

afundamos na mata da fazenda...  

Era verde e bonita... colorida e sonora  

com paus d’arcos floridos...  

com zabelês cantando...  

─ Vamos chupar batingas?  

─ Vamos!  

E lá fomos os quatro...  

afundando na mata,  

chupando batinga...  

E levantamos zabelês dos ninhos...  

e atiramos pedras nos saguin...  

E o tempo correu sem se sentir!  

Estava se apagando a luz do dia...  

A mata escurecia   

debaixo das árvores da mata!  

A noite estava escondida  

e começava a sair...  
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─ Vamos embora! Está ficando escuro!  

─ É hora das caiporas!  

─ É hora das caiporas!  

─ ? !  

E ninguém acertava  

o caminho de casa!  

cada qual indicava  

um caminho diferente!  

  

─ Estamos perdidos!  

─ Estamos perdidos!  

  

E botamos a boca no mundo!  

A gritar! A gritar! A gritar!  

Os ouvidos paternos escutaram...  

os cuidados paternos socorreram...  

Agora não somos quatro...  

Agora somos milhões!  

Estamos perdidos!  

Estamos gritando!  

É hora das caiporas!  

É hora dos lobisomens!   

  

Tenham pena de nós!  

Tenham pena de nós!  

(MOTTA, 1983, p. 58) 

 

Eulálio Motta não se casou, nem teve filhos, e poucas pessoas têm conhecimento de 

sua vida, já que a maioria dos familiares que conviveram com ele (pais, irmãos, etc.) são 

falecidos. Patrício Barreiros (2016, p. 236) sustenta que o acervo pessoal é uma fonte 

privilegiada de informações, assumindo o lugar da memória, de onde emanam as múltiplas 

identidades do escritor. 

De acordo com Le Goff (1999), a memória é a propriedade de conservar certas 

informações, faculdade que se refere a um conjunto de funções psíquicas graças às quais o 

homem pode atualizar impressões ou informações passadas – ou que ele representa como 

passadas –, pois possui a propriedade de conservar certas reminiscências. O estudo da 

memória passa da Psicologia à Neurofisiologia, pois sua diversidade de aspectos interessa a 

ciências diferentes, sendo a memória social um dos meios fundamentais para se abordar os 

problemas do tempo e da história. A memória remete-nos, em primeiro lugar, a um conjunto 

de funções psíquicas. Janet (apud LE GOFF, 1999, p. 245) discorre sobre a evocação da 

memória como um comportamento narrativo, ao passo em que afirma que as técnicas 

reconstitutivas da memória, às quais ele chama mnemotécnicas, são usadas desde a 

Antiguidade.  
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Assim, Pierre Janet “considera que o ato mnemônico fundamental é o 

“comportamento narrativo” que se caracteriza antes de mais nada pela sua 

função social, pois que é comunicação a outrem de uma informação, na 

ausência do acontecimento ou do objeto que constitui o seu motivo" [Florès, 

1972, p. 12]. Aqui intervém a “linguagem, ela própria produto da sociedade” 

(ibid). Deste modo, Henri Atlan, estudando os sistemas auto-organizadores, 

aproxima “linguagens e memórias”; “A utilização de uma linguagem falada, 

depois escrita, é de fato uma extensão fundamental das possibilidades de 

armazenamento da nossa memória que, graças a isso, pode sair dos limites 

físicos do nosso corpo para estar interposta quer nos outros quer nas 

bibliotecas. Isto significa que, antes de ser falada ou escrita, existe uma certa 

linguagem sob a forma de armazenamento de informações na nossa 

memória” (JANET apud LE GOFF, 1999, p. 425-6).  

 

A função da memória seria, portanto, consolidar um presente em relação ao passado. 

Nesse sentido, Le Goff (1999, p. 13) considera que “[…] a oposição entre passado e presente 

é essencial na aquisição da consciência do tempo”. A memória pressupõe um passado: só 

existe na medida em que existe um discurso do passado, ou seja, a consciência do tempo, que 

nos possibilita compreender o tempo e seu decorrer. Le Goff (1999, p. 477) afirma ainda que 

a história cresce a partir da memória, a qual a alimenta com o objetivo de salvar o passado 

para servir ao presente e ao futuro. Dessa forma, a memória é salvaguardada do esquecimento 

por intermédio dos arquivos, por exemplo. Contudo os objetos arquivados precisam de 

interpretações para que teçam uma narrativa que manifeste a memória. Ou seja, os objetos não 

falam por si, é preciso atribuir a eles uma narrativa. 

Passos e Cirillo (2011, p. 9), ao discorrerem sobre a importância dos arquivos e 

documentos de criação de escritores, artistas e cientistas, afirmam que tais arquivos são fontes 

para a crítica e para a história dos processos vividos pelo homem, tanto no desenvolvimento 

do seu conhecimento, quanto na constituição de sua cultura e na definição da dimensão 

coletiva que o organiza em sociedade. Sendo assim, os indivíduos que mantêm essas práticas 

o fazem como forma de resistência, para se sentirem no mundo, perceberem-se vivos e em 

construção. Conforme Marques (2003, p. 146): 

 

A exigência da constituição de arquivos pessoais leva os indivíduos a 

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

práticas múltiplas de arquivamento: guardar papéis ou documentos em 

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

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

apresentam uma intenção autobiográfica, evidenciando um movimento de 

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

autobiografia certos acontecimentos de uma vida são selecionados e 

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

do eu é uma prática de construção de si mesmo e de resistência”.  
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O interesse pelo arquivamento de objetos, fotos, papéis, correspondências, jornais etc. 

tem se revelado um hábito antigo da humanidade. Sabe-se que vários são os interesses que 

motivam as pessoas em suas práticas arquivísticas, constituindo, assim, registros de sua 

presença do mundo, o que se denomina como “arquivamento do eu” ou, ainda, de outrem. 

Segundo Marques (2003, p. 141):  

 

Inescapável submissão ao controle gráfico, os arquivos nos proveem de 

recordações e lembranças, de um passado com que aprender, para melhor 

construir o futuro. Inserem-nos num espaço de normalidade, garantem-nos 

uma identidade.  

 

Com a invenção da escrita, o texto se tornou fonte confiável da perpetuação da 

memória, e muitos escritores levam esse comportamento enfaticamente a sério, denunciando 

suas inclinações memorialísticas como uma verdadeira compulsão por memória. Para 

Marques (2003, p. 141), o escritor “constrói sua imagem de autor e preserva a memória de sua 

formação, relações afetivas e intelectuais”. De acordo com Patrício Barreiros (2016),  a partir 

de um estudo sistemático do acervo de Eulálio Motta, foi possível revelar as múltiplas 

identidades do escritor, que, às vezes, adotava pseudônimos como Liota ou Brás Cubas: 

“Ironicamente, somente depois de sua morte e através dos documentos de seu acervo foi 

possível ter uma dimensão de sua atuação enquanto escritor, jornalista, político e intelectual”. 

(BARREIROS, Patrício, 2016, p. 235-6). A prática de arquivamento de Eulálio Motta 

concedeu à sua memória a possibilidade de ser revisitada. 

No entanto, de acordo com Valverde (2014, p. 79), a memória é afetiva e 

comprometida com a nossa forma de perceber o mundo: “Lembramos de algo que nos marcou 

profundamente, seja pelo lado positivo ou pela negatividade desse acontecimento. E nos 

esquecemos de fatos, que para nós são banais”. Porém, para ela, esse lembrar e esquecer nem 

sempre é calculado, muitas vezes é involuntário e inconsciente. 

 

Existe uma memória voluntária, baseada em interesses individuais ou 

coletivos, em conexão com propostas culturais, ideológicas e com as 

relações sociais de poder. Neste último caso, a memória também é 

manipulável: escritores e historiadores reescrevem a história, revisam os 

julgamentos sobre sua própria experiência e reestruturam os seus 

pensamentos e os da coletividade (VALVERDE, 2014, p. 79).  

 

Alícia Lose (2004), entretanto, sustenta que:  
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O escritor, de forma quase pueril, acredita poder preservar para a posteridade 

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

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

arquivo” para descobrir e desvelar o que estava escondido, 

dissimuladamente, presente nas ausências. Organizando todos os seus 

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

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

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

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

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

todos os seus silêncios e apagamentos. (LOSE, 2004, on-line). 
 

Esta é a finalidade que a prática arquivística tem confirmado: vencer o tempo com 

o intuito de preservar a memória, reconstituindo a vida intelectual dos respectivos 

titulares (MARQUES, 2003, p. 143). Nesse sentido, ao se arquivar, o escritor escreve sua 

própria história. É justamente isso que ocorreu com Eulálio Motta. Embora tenha publicado 

alguns poemas dispersos em jornais, revistas e panfletos e três livros, essas publicações 

representam menos de um terço de sua produção literária. O seu acervo é voz do oráculo que 

decifra suas identidades. De acordo com Patrício Barreiros (2005, p. 117):  

 

A biblioteca do poeta estava intacta, os móveis conservados, as fotografias 

continuavam nas paredes, na verdade, na ocasião, já faziam 11 anos que 

Eulálio havia morrido. [...]De repente, nos deparamos com um enorme 

acervo de documentos inéditos, coleções de jornais, centenas de panfletos, 

cartas, diplomas e até documentos pessoais. A impressão era de que o poeta, 

antes de morrer, resolveu guardar todo aquele material que representa o seu 

memorial, sua herança. [...] A família do poeta confiou-nos, gentilmente, a 

guarda do material encontrado, principalmente os manuscritos, fotografias e 

documentos pessoais e desde então, empreendemos a tarefa de organizar o 

que podemos chamar de “Espólio de Eulálio Motta”. [...] Hoje, quando 

olhamos para o material que compõe o espólio de Eulálio Mota percebemos 

o desafio que é montar o grande quebra-cabeça e desvendar o mistério que 

ainda é a sua obra. É como se ouvíssemos o oráculo dizer: “decifra-me ou te 

devoro”.  

 

O escritor foi categoricamente um guardião de suas próprias memórias, passou a vida 

construindo, reunindo, organizando e guardando suas fontes de reminiscência. Tal 

prática arquivística permite o conhecimento de grande parte de sua formação intelectual, sua 

história de vida (já que muitos de seus textos são autobiográficos), a construção de sua 

identidade enquanto escritor, entre outros aspectos. 

Marques (2003, p. 149) afirma que “arquivando, o escritor deseja escrever o livro da 

própria vida, da sua formação intelectual; quer testemunhar, insurgir-se contra a ordem das 

coisas, afirmando o valor cultural dos arquivos”. Porém, como é impossível arquivar nossas 
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vidas completamente (memória e esquecimento), e em sua totalidade, os arquivos apresentam 

um caráter lacunar, de inacabamento.   

 

Por isso a memória é “aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, 

inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e 

manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas realizações. 

[…] São exatamente essas frestas deixadas pela memória que a caracterizam: 

“A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivo no eterno presente 

[…] Porque é afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a 

confortam; ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, cenas, censura 

ou projeções” (NORA, 1993, p. 9).  

 

A documentação do acervo revela narrativas que contam a história de Eulálio Motta. 

As dedicatórias dos livros e o cuidado com determinados documentos revelam o nível de 

afetividade que une o escritor aos objetos. Essa leitura que se faz do acervo faz borratar a 

história de vida de Eulálio Motta. Porém, para que se tenha acesso a essa história, é necessário 

contar a história de seu acervo, construir um discurso que una os pontos na elaboração de uma 

teia de significados. Segundo Patrício Barreiros (2016, p. 237), “é assim que as experiências 

concretas podem ser transmitidas e apreendidas pelo outro. São as narrativas, enquanto 

discursos construídos, que permitem ao sujeito comunicar suas impressões do passado”. 

Pesavento (2005) também pondera que, como o passado não pode ser apreendido por 

completo, a memória é acessada através da representação do real; ela não é uma cópia do que 

realmente aconteceu, mas uma releitura. 

 

[...] 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).  

 

Nesse mesmo sentido, Tadié (1999, s/p, apud VALVERDE, 2014, p. 80) argumenta 

que “[…] nós frequentemente reconstituímos e transformamos sem cessar nosso passado em 

função da nossa personalidade presente e nossa projeção do futuro”. Conservados, seus papéis 

e documentos funcionam como suplementos da memória e da obra do escritor, que, por sua 

vez, com o seu poder de rasurar, intervir, modificar e suplementar, afirma o caráter também 

inacabado não somente de sua autobiografia, mas também de sua obra, problematizando a 

noção de texto último, definitivo (MARQUES, 2003, p. 149-50).  
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Um fato importante, destacado por Passo e Cirillo (2011), diz respeito ao 

redimensionamento do olhar na atualidade para com o texto. Segundo os autores, “a 

atualidade exige que se compreenda o processo mais que o produto; o esboço mais que a obra, 

pois tanto o produto quanto a obra são possibilidades e não verdades” (CIRILLO; PASSOS, 

2011, p. 9). Dessa forma, evidenciamos a relevância dos acervos para este tipo de estudo, 

porque eles proporcionam compreender a obra e o próprio sujeito, a partir de um processo de 

construção e desconstrução contínuo e infinito. Diante disso, a edição crítica, em uma 

perspectiva genética, ganha espaço e importância, no que tange aos documentos de processo 

que buscam trazer à tona a dinâmica do texto. 

É possível apreender uma expressiva mudança no decorrer da história das pesquisas 

em acervos, bem como nas abordagens relativas ao texto literário. Rettenmaier (2008) afirma 

que as pesquisas deixam de ser meramente analíticas e passam a ser realizadas a partir de uma 

visão mais ampla e aprofundada da obra literária, passando a serem vistas além do texto 

impresso. Em suas palavras: 

 

No fim do século XX esgotam-se as abordagens meramente analíticas do 

texto literário. Após um momento focado majoritariamente nas concepções 

textualistas do estruturalismo, amplia-se o raio de estudo para além da obra 

literária impressa (RETTENMAIER, 2008, p. 137).  

 

No processo de arquivamento do eu, os indivíduos desenvolveram práticas de 

arquivamentos, ou seja, de memória; e, segundo Miranda (2003): 

 

Para tanto, são acionadas práticas múltiplas de arquivamento: guardar papéis 

ou documentos em pastas, gavetas ou cofres; montar álbuns fotográficos; 

manter um diário ou, ainda, redigir uma autobiografia. São executadas 

diferentes operações intelectuais e manuais: analisar, selecionar, fazer 

tiragem, manipular, omitir, sublinhar, rasurar, riscar, trecortar etc. 

(MIRANDA, 2003, p. 146).  

 

É, exatamente desse interesse pelo entendimento da memória literária que se pauta a 

pesquisa em torno do acervo literário de Eulálio Motta. Liliane Barreiros (2012), por 

exemplo, ao estudar os causos de Eulálio Motta, conclui que, através do estudo do 

vocabulário do manuscrito inédito Bahia Humorística, foi possível encontrar traços de 

memória e de identidade característicos de uma região. Em suas palavras, “o estudo do 

vocabulário dos causos sertanejos possibilita (re)conhecer traços da memória coletiva do 

Sertão, pois os assuntos do cotidiano registrados nessas narrativas podem servir de 

instrumento de preservação da própria identidade do povo sertanejo” (BARREIROS, Liliane, 
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2012, p. 142). Eulálio Motta revelou-se consciente da importância de preservar a memória e 

a identidade cultural de seu povo.  

Le Goff (1999, p. 438), por sua vez, afirma que “[…] a memória é uma fonte de 

imortalidade, antídoto do esquecimento”, e é na luta contra o esquecimento que a humanidade 

recorre às diversas práticas sociais (organizar álbuns, colecionar objetos etc.), em busca da 

preservação da memória. Pierre Nora (1993, p. 13) discorre sobre a ideia da não 

espontaneidade da memória, que ele intitula como “lugares de memória”:   

 

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 para deformá-los, transformá-los, solva-los e petrificá-los eles não 

teriam lugares de memória. [...] O sentimento de um desaparecimento rápido 

e definitivo combina-se à preocupação com o exato significado do presente e 

com a incerteza do futuro para dar ao mais modesto dos vestígios, ao mais 

humilde testemunho a dignidade virtual do memorável, elevando-os aos 

status de monumento inscrito numa historiografia (NORA, 1993, p. 13).   

 

Trata-se da necessidade de eleger lugares onde arquivar memórias: escritos, fotos, 

livros, etc., e impor a certos ambientes ou objetos a tarefa de capturar a memória a favor 

homem. A memória moderna “[...] é uma memória registradora, que delega ao arquivo o 

cuidado de se lembrar por ela e desacelera os sinais onde ela se deposita, como a serpente sua 

pele morta” (NORA, 1993, p. 15). São esses lugares que detêm as lembranças e intermedeiam 

a relação do homem com seu passado, com a sua memória; é o seu laço entre o passado e o 

presente. Em razão disso, Nora (1993, p. 9) entende que os “lugares de memória” 

transformam a memória em história, pois “[...] desde que haja rastro, distância, mediação, não 

estamos mais dentro da verdadeira memória, mas dentro da história”. Essa apreensão e 

materialização da memória objetiva imortalizar a morte, ou seja, livrar-se do esquecimento, 

que é inerente ao homem.  

 

[...] a razão fundamental de ser de um lugar de memória é parar o tempo, é 

bloquear o trabalho do esquecimento, fixar um estado de coisas, imortalizar 

a morte, materializar o imaterial para prender o máximo de sentido num 

mínimo de sinais, é claro, e é isso que os torna apaixonantes: que os lugares 

de memória só vivem de sua aptidão para a metamorfose, no incessante 

ressaltar de seus significados e no silvado imprevisível de suas ramificações 

(NORA, 1993, p. 22).   
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Segundo Marques (2003, p. 150), “[…] ao se arquivar, o escritor manifesta o desejo de 

vencer o tempo, permanecendo na memória de um povo ou de um país”. O 

acervo eulaliano possui um total de 2.416 documentos e está repleto de fontes primárias 

(manuscritos, datiloscritos, etc.) que representam a história e a memória do escritor. Ao 

mesmo tempo, arquivar-se implica também o arquivamento da memória coletiva de grupos 

sociais que interagiram com o escritor, pois, segundo Barreiros (2015, p. 24), “os objetos 

tornam-se lugares de memória para uma coletividade quando eles estão associados a 

uma narrativa (escrita ou oral) que pode ser transmitida”.  

No quadro abaixo, é possível perceber a grande dedicação do escritor na atividade do 

arquivamento, tarefa que ele levou a sério durante praticamente toda a sua vida.  

 

Quadro 1 – Inventário 
INVENTÁRIO  

  

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  
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(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 correspondentes 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  

Fonte: https://eulaliomotta.wordpress.com/o-acervo/inventario/. 

  

A documentação do acervo do escritor, como visto no quadro acima, inclui 

manuscritos avulsos, cadernos com textos inéditos, rascunhos de obras publicadas, diários, 

cartas, postais, fotografias, a biblioteca do escritor, diplomas, datiloscritos e objetos pessoas, 

como a máquina de escrever. No que diz respeito ao escritor Eulálio Motta e à sua compulsão 

por memória, Patrício Barreiros (2012) afirma que ele 

 

[…] fez da escrita uma forma de marcar sua presença no mundo, escrevendo, 

ele construiu sua identidade e traçou uma imagem para si. Tornar-se escritor 

foi seu grande projeto de vida e para alcançar esse objetivo dedicou-se de 

corpo e alma à literatura, utilizando a palavra escrita nas mais diversas 

circunstancias, revelando uma verdadeira compulsão. Ele escreveu diários 

anotou os acontecimentos mais banais do cotidiano, redigiu cartas até 

mesmo para os vizinhos, passava a limpo várias vezes os mesmos poemas e, 

em algumas ocasiões, improvisava o suporte da escrita utilizando 

embalagens, pedaços de papelão e guardanapos […] Foi através da 

prática escriturística que Eulálio Motta deu sentido a sua existência. Ele 

criou um mundo a partir da palavra escrita e nesse mundo manteve vivos os 

sonhos do amor platônico pela jovem Edy; da transformação da sociedade a 
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partir de suas teorias políticas; da correção do caráter das autoridades através 

da crítica mordaz de seus panfletos; etc. (BARREIROS, Patrício, 2012, p. 

25).  

 

Como se pode notar, os estudos literários se beneficiam dos acervos dos escritores, 

pois lhes ampliam a obra, trazendo à tona aquilo que não estava em circulação. Barreiros e 

Telles (2012) discorrem ainda acerca da relevância de se trabalhar com os arquivos de 

escritores, já que podem nos revelar a parte oculta do texto, como os bastidores da vida 

privada de seu titular. Diante disso, eles nos afirmam que:   

 

Os arquivos de escritores têm proporcionado importantes trabalhos de 

investigação, seja através de edições de obras inéditas, de estudos do 

processo de criação, explorando rascunhos e manuscritos (o laboratório do 

escritor), seja através da publicação e estudo de correspondências, de diários, 

de fotografias, de coleções de postais, de documentos e objetos diversos. As 

arcas dos escritores revelam os bastidores da vida privada de seu titular e as 

relações deste com outros sujeitos (BARREIROS; TELLES, 2012, p. 305).  

 

Os arquivos de escritores demonstram um comportamento narrativo. Eles são frutos de 

atitudes memorialísticas e apresentam intenções identitárias. Segundo Marques (2003, p. 

147), “[…] arquivar a sua própria vida possibilita forjar uma imagem íntima de si mesmo, 

como contraponto à imagem social”. A nossa forma de enxergar o mundo é marcada por 

interesses individuais ou mesmo coletivos; tais interesses moldam e manipulam a nossa 

memória: o que é lembrado e o que é esquecido se realiza a partir da conexão com as 

propostas culturais, ideológicas e com as relações sociais de poder. De acordo com Valverde 

(2014, p. 79), “a memória também é manipulável: escritores e historiadores reescrevem a 

história, revisam os julgamentos sobre a sua própria experiência e reestruturam os seus 

pensamentos e os da coletividade”. Essa manipulação da memória é entendida como o poder 

de transformar, consciente ou inconscientemente, o passado, embelezando-o em relação ao 

presente, como frisa Joutard (2005): 

 

A memória sabe também transformar, consciente ou inconscientemente, o 

passado em função do presente, apresentando a tendência particular de 

embelezar este passado. Ela se define ainda pela capacidade de recorrer ao 

simbólico e por sua aptidão para criar mitos, que não são visões falsas da 

realidade, mas uma outra maneira de descrever o real, uma outra forma de 

verdade. (JOUTARD, 2005, p. 206). 
 

De acordo com Patrício Barreiros (2013), a preocupação com a preservação da 

memória fez com que os estudos históricos e filológicos nascessem com objetivos similares:  
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Os eruditos alexandrinos do século III a. C., preocupados com a preservação 

da memória de seu povo, estudaram as obras escritas mais representativas do 

mundo grego, principalmente as de Homero. O objetivo desses estudiosos 

era tornar os textos inteligíveis e acessíveis aos leitores, sem deturpar o 

sentido dado pelo seu autor intelectual. Assim, a história e a filologia 

nasceram com o objetivo comum de preservar a memória de um povo, 

buscando expressar uma verdade a partir da adoção de procedimentos 

investigativos, tendo como referência a ideia incipiente de prova científica 

atestada por uma determinada realidade textual. Naturalmente, as mudanças 

ocorridas na sociedade, desde o mundo grego antigo, até os dias atuais, são 

bastante significativas. Portanto, a história e a filologia atualizaram-se ao 

longo do tempo, buscando atender aos novos e complexos desafios impostos 

pela sociedade. (BARREIROS, Patrício, 2013a, p. 42).  

 

Segundo Le Goff (1999, p. 9), a história começou como um relato, a narração daquele 

que pode dizer: “Eu vi, eu senti”. Esse aspecto da história-relato, da história-testemunho 

jamais deixou de estar presente no desenvolvimento da ciência histórica. A memória está 

intrinsecamente ligada aos alicerces da História, confundindo-se com o documento, com o 

monumento e com a oralidade. Se a memória é valorizada enquanto instrumento de poder, já 

que detém sabedoria, é através dela que o homem “brinca de ser Deus” (VALVERDE, 2014, 

p. 96).  
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3 POR UMA EDIÇÃO CRÍTICA GENÉTICA DE FLÔRES E ESPINHOS 

 

 

Com o intuito de apresentar uma breve discussão teórica sobre Filologia como Crítica 

Textual e seus desdobramentos no percurso histórico, o texto a seguir reúne variados 

conceitos e definições que perpassam pelos estudos introdutórios da Filologia, suas parcerias 

com a Crítica Genética na atualidade, e esboça algumas possibilidades decorrentes de tal 

aliança. Para entendermos melhor o percurso da atividade de pesquisa que se volta para o 

texto, aborda-se sua origem – período compreendido há mais de dois mil anos –, e um breve 

panorama histórico da Filologia e de seus desdobramentos até os dias atuais.  

Sabe-se que a Filologia é uma disciplina milenar em suas origens. Foram os filólogos 

alexandrinos do século II a.C. que se interessaram pela transmissão dos textos e pelos 

problemas decorrentes de tal transmissão. Nesse sentido, o texto e sua transmissão ao longo 

do tempo constituem-se o objeto primordial dessa disciplina. A Filologia interessa-se pelo 

texto escrito nas suas mais variadas formas de materialização, inclusive, na 

Modernidade, com os novos suportes e novos meios de transmissão, circulação e práticas de 

leitura e escrita. 

Duarte (1997), em seu glossário de crítica textual, define a Filologia como 

uma “disciplina que tem por objetivo a reprodução ou a reconstrução dos textos do passado, 

tendo em conta quer as dimensões sincrônicas e diacrônicas quer os seus aspectos linguísticos 

e históricos; culmina na crítica textual”. Naturalmente, a história da Filologia percorre um 

longo caminho, desde sua primeira manifestação, na Biblioteca de Alexandria, até a 

atualidade. 

Segundo Erich Auerbach (1972, p. 11):  

 

A Filologia é o conjunto das atividades que se ocupam metodicamente da 

linguagem do Homem e das obras de arte escritas nessa linguagem. Como se 

trata de uma ciência muito antiga, e como é possível ocupar-se da linguagem 

de muitas e diferentes maneiras, o termo Filologia tem um significado muito 

amplo e abrange atividades assaz diversas.  

 

É através da busca pelo conhecimento que o homem faz uso efetivo da sua experiência 

criativa, e é no esforço em busca do conhecimento que o sentido da vida se revela. Dessa 

forma, desde os seus primórdios, a atividade filológica tem contribuído para a consolidação e 

ampliação dos estudos humanísticos, ao se voltar para o texto escrito como patrimônio 

espiritual e cultural da humanidade. Para Spina (1994, p. 80), o texto, manuscrito ou 

impresso, é o objeto fundamental da investigação histórica, filológica e literária. Os filólogos 
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trabalham no sentido de preservar o patrimônio cultural escrito, salvaguardando importantes 

textos que, muitas vezes, estão fadados à extinção. O labor filológico, desde a Antiguidade 

greco-latina, tem contribuído para “[...] a preservação do patrimônio literário da humanidade” 

(CUNHA, 2004, p. 341), quando busca preservar o texto, restabelecendo-o à sua forma 

genuína. Para Spina (1994, p. 67),  

 

[...] foi do amor à poesia que nasceu a ciência filológica. Voltados para a 

restauração, intelecção e explicação dos textos, o labor desses eruditos 

consistiu em catalogar as obras, revê-las, emendá-las, comentá-las, provê-las 

de sumários e de apostilas ou anotações (escólios), de índices e glossários 

(iniciações marginais sobre as variantes das palavras), de tábuas explicativas, 

tudo isso complementado com excursos biográficos, questões gramaticais e 

até juízos de valor de natureza estética.  

 

A Filologia ocupa-se dos textos em suas mais variadas formas. Entretanto “[...] uma 

das formas mais antigas, a forma por assim dizer clássica e até hoje considerada por 

numerosos eruditos como a mais nobre e a mais autêntica, é a edição crítica de textos” 

(AUERBACH, 1972, p. 11), que, segundo Spina (1994, p. 65), “[...] representa o ponto de 

chegada de todo o labor filológico.” Foi desse conjunto heterogêneo de atividades que se 

constituíram técnicas, sedimentaram-se práticas, consolidaram-se métodos e, inevitavelmente, 

formaram-se polêmicas. 

É consenso entre os filólogos que o texto literário constitui-se o objeto primordial da 

Crítica Textual, cujo principal objetivo é o estabelecimento do texto, buscando aproximá-lo, o 

máximo possível, da última vontade do autor (diferentemente da Crítica Genética), tendo em 

vista a sua edição. A edição crítica exige do editor um conjunto de informações acerca do 

texto, da época, da vida do autor, do conteúdo abordado etc.  Nesse sentido, os acervos 

passam a ser muito relevantes para o trabalho filológico, porque eles fornecem informações 

paratextuais e prototextuais ao editor. 

Patrício Barreiros (2012) afirma que a pesquisa em acervos de escritores lembra o 

surgimento da ciência filológica, que nasceu do amor à poesia e volta-se para a restauração, 

entendimento e explicação dos textos do rico acervo da cultura escrita do mundo Helênico. 

 

Partindo do pressuposto de que a obra literária somente se concretiza no ato 

de ler, pode-se dizer que é o fluxo contínuo entre o texto e os leitores que 

revela a obra e o escritor, ou seja, sem leitores não há obra, não há escritor. 

Nesse sentido, a atividade de pesquisa em acervos de escritores, ao lidar com 

fontes primárias (textos inéditos, campanhas de escritura, anotações, 

esboços, rascunhos, etc.), tendo em vista a edição científica de textos 

literários, traz à tona o escritor e sua obra, bem como contribui para a 
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revitalização da memória literária que é patrimônio cultural de um povo 

(BARREIROS, Patrício, 2012, p. 21).  

 

O trabalho do filólogo tem por objetivo a recuperação e a preservação do texto, bem 

como a atualização da história e a recuperação do passado, a presentificação e revitalização do 

que fora arquivado ou guardado em acervos, por exemplo. Trabalhar com esse material 

permite não apenas o acesso dos leitores aos textos éditos e inéditos, mas também o 

redimensionamento do olhar para a compreensão da noção de cultura, de memória literária e 

de identidade, além de possibilitar a ampliação do alcance da obra do escritor. Foi exatamente 

o que aconteceu com o acervo de Eulálio Motta, quando, em 1990, iniciou-se o processo de 

catalogação e inventariação realizado por Patrício Barreiros. Os desdobramentos de sua 

pesquisa filológica pode ser verificada na página Web do projeto de Edição e Estudo do 

Acervo de Eulálio Motta, disponível no endereço: https://eulaliomotta.wordpress.com/.  

Bordini (2009, p. 37) afirma que os acervos de escritores articulam a obra literária e 

seus elementos internos com o sistema literário e sócio-histórico-cultural a que pertencem. 

Segundo Candido (2000, p. 23), sistema literário define-se como “sistema de obras ligadas 

por denominadores comuns”. É esse sistema que permite que uma série de textos seja 

entendida como literatura. Os textos considerados “literários” não nascem literatura: são os 

leitores quem os legitimam.  Ainda de acordo com Candido (2000), quando a literatura se 

constitui como sistema, “[...] ocorre outro elemento decisivo: a formação da continuidade 

literária”. O autor acrescenta: “Sem esta tradição não há literatura, como fenômeno de 

civilização [...] integrando em dado momento um sistema articulado e, ao influir sobre a 

elaboração de outras, formando no tempo, uma tradição.” (CANDIDO, 1961, p. 24).  

A principal expressão para a literatura é o texto escrito. Sendo assim, a Crítica Textual 

contribuiria com o trabalho do crítico literário de maneira a assegurar que este tenha em 

mãos um texto que seja efetivamente aquele produzido pelo autor, preservando textos 

importantes que fazem parte da memória cultural dos povos. Segundo Cambraia (2005),   

 

[...] a contribuição mais evidente e importante da crítica textual é 

a recuperação do patrimônio cultural escrito de uma dada cultura. Assim 

como se restauram pinturas, esculturas, igrejas e diversos outros bens 

culturais da humanidade, afim de que mantenham a forma dada por seu autor 

intelectual, igualmente restauram-se os livros em termos tanto 

físicos (recuperação da folha, da encadernação, da capa, etc.) quanto de seu 

conteúdo (recuperação dos textos). (CAMBRAIA, 2005, p. 19 [grifos do 

autor]).  
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As contribuições da Crítica Textual são evidentes, porém elas têm como principal 

objetivo a reconstituição do texto genuíno, aquele que representa o ânimo autoral. A Crítica 

Textual e a Filologia preocupam-se prioritariamente com a genuinidade do texto, com 

o estabelecimento do texto mais fiel possível à última vontade do autor. Diferentemente, a 

Crítica Genética interessa-se em estudar a evolução do texto até chegar à sua forma 

“definitiva” estabelecida, registrando suas fontes e as alterações feitas pelo autor, e estudando 

o processo criativo flagrado no próprio ato de construção da obra. (SILVA, B., 2008, p. 

1489). 

A Filologia do autor ausente, a Crítica Textual, embasada nas ideias de preservação e 

restauração, busca reproduzir a “última vontade do autor”, aquele último texto avalizado pelo 

autor, ou seu equivalente (constitutio textus), e enxerga o texto como um produto, buscando 

reconstituir o ânimo autoral, o texto acabado. Conforme comenta Adna Santos (2010): 

 

A crítica tradicional filológica, com o propósito, de reconstituir o texto final 

para ser lido, representativo do ânimo autoral, tendia para um fim pré-

determinado, o de buscar um texto acabado, um produto. Ressalte-se, porém, 

que a Crítica Textual já estudava os rascunhos, os esboços, os manuscritos, 

entre outros elementos, ou seja, considerava, de certa forma, o processo, mas 

para cumprir uma finalidade: estabelecer um texto final, expurgando as 

alterações introduzidas ao longo do tempo pelos diversos agentes, escritor e 

transmissor. Embora as edições tivessem aparato crítico, comentários e uma 

série de outras estratégias de contemplação das variantes do texto, quer 

autorais, quer editoriais, elas ficavam à margem, sem que fossem tomadas 

como “chaves de leitura do texto”. (SANTOS, A., 2010, p. 848).  

 

Foi justamente o interesse pela exploração do manuscrito de uma forma mais ampla e 

em decorrência desse interesse que surgiu a Crítica Genética. Algumas correntes críticas a 

antecederam, como a edição alemã, a textologia russa e a variantística italiana. Porém, em 

1968, impulsionada pelo estudioso Louys Hay, na França, a abordagem Crítica Genética 

surge. De acordo com a concepção de Salles (1992, p. 13), a Crítica Genética não é a única 

disciplina a estudar os manuscritos, mas também a Filologia a Paleografia, dentre outras. No 

entanto é através da Crítica Genética que são estabelecidas as relações entre as disciplinas 

afins, a edição crítica e a edição genética, procurando elucidar, à luz de uma prática, os 

“manuscritos modernos”. A partir desse deslocamento, foram criados novos laços com outros 

campos do saber que giram em torno do manuscrito e do texto. 

A Crítica Genética interessa-se por compreender a escritura em seu processo, ou seja, 

as várias versões de um texto. Willemart (2001, p. 167) comenta: “[...] o olhar do pesquisador 

sai do foco do produto acabado para o processo que inclui esse produto considerado como 
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uma das versões”. Todas as alterações feitas pelo autor são testemunhos das variações que o 

texto sofre até chegar ao seu estado de “produto acabado”, o qual, como sabemos, não existe 

de fato, pois o autor sempre pode alterar seu texto através de replanejamentos, esboços, 

rascunhos, emendas, reformulações diversas de maior ou menor grau, já que ele visa sempre 

ao aprimoramento que considere satisfatório.  

 

Quando a Crítica Genética começa a trabalhar com as variantes autorais com 

vistas à compreensão do processo de criação de um autor, assume-se, cada 

vez mais, na Crítica Textual, o interesse pelo processo de construção do 

texto, conciliando, além da perspectiva filológica, orientações de outros 

campos do saber, da teoria literária, das críticas, literária e biográfica, da 

história literária e da arquivística literária. O filólogo, editor de textos, 

ocupar-se-ia dos textos enquanto processo e produto, ou somente enquanto 

processo, conforme situação textual examinada e finalidade do trabalho a ser 

realizado; e o critico genético trabalharia com os documentos que 

testemunham o processo escritural, tudo que vem antes do texto. 

Combinadas, atuam no sentido de recuperar, reconstituir e interpretar textos 

e suas versões. (SANTOS, A., 2010, p. 849).  

 

Eis então a diferença entre os trabalhos do crítico textual e do geneticista: embora 

ambos normalmente façam uso dos manuscritos do autor para o trabalho de crítica, o texto 

final é fundamental para o crítico textual enquanto o crítico genético contempla o provisório, 

a obra em se devir, a construção em processo. Este último sabe que entre o produzir e a 

publicação há idas e vindas, pausas e retornos ao texto, e por isso, o trabalho do geneticista 

confirma que a escrita de um texto passa por escolhas, dúvidas, cancelamentos, substituições, 

emendas. Ou seja, o texto não surge pronto, acabado, a partir de um único ato de inspiração. 

A propósito da Crítica Genética, Salles (2009, p. 69) pondera: 

 

[...] opto por limitar aquilo que chamamos de crítica genética às pesquisas 

que têm como objeto os documentos dos processos de criação e o propósito 

de compreender aquele percurso específico. [...] Percebemos assim que essa 

teorização sobre a criação, ao oferecer uma abordagem processual, adiciona 

ao olhar retrospectivo da crítica genética, uma dimensão prospectiva de uma 

crítica de processo, ou seja, uma maneira de se discutir objetos em 

movimento, ou um modo de acompanhar os processos em ato.  

 

Foi exatamente com o intuito de compreender o processo de “fabricação” da obra que 

surgiu a Crítica Genética. Na perspectiva de Salles (1992), os desdobramentos da Crítica 

Genética abrangem diversos campos das artes, as encenações de uma peça de teatro ou as 

apresentações de uma partitura musical, as “edições” sucessivas de um texto ou a pintura de 

um quadro. Ou seja, a Crítica Genética não se limita apenas ao texto literário. 
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A crítica genética analisa os documentos dos processos criativos para 

compreender, no próprio movimento da criação, os procedimentos de 

produção, e, assim, entender o processo que presidiu o desenvolvimento da 

obra. [...] É uma pesquisa que procura por uma maior compreensão dos 

princípios que norteiam a criação; ocupa-se, assim, da relação entre obra e 

processo, mais especificamente, procura pelos procedimentos responsáveis 

pela construção da obra de arte, tendo em vista a atividade do criador. 

(SALLES, 2008, p. 28).  

 

Diante disso, mais uma vez o olhar sobre o texto foi ampliado, expandindo-se também 

o interesse pelo conhecimento dos caminhos traçados por ele. Tal conhecimento, por muito 

tempo, foi irrelevante, tal como fora a autoria do texto em determinado contexto histórico, 

porém novas pesquisas que tentam reconstruir a história do texto surgem cada vez mais 

através dos estudos da sua gênese. De acordo com Salles (1992, p. 17):  

 

Os estudos genéticos nascem de uma constatação básica: o texto definitivo 

de uma obra, publicado ou publicável, é, com raras exceções, resultado de 

um trabalho que se caracteriza por uma transformação progressiva. A obra 

surge a partir de um investimento de tempo, dedicação e disciplina por parte 

do escritor.  

 

Mesmo com a invenção da imprensa, quando os textos passaram a ser distribuídos em 

massa, a produção literária continuou a deixar as marcas sinuosas do percurso escrito. O 

crítico genético, a partir desses vestígios, interpreta os indícios das modificações da ideia 

documentada. Se, ao escrever, o homem deixa suas marcas, Salles (2008, p. 28) explica que 

ao crítico genético interessa a obra em seu “vir a ser”. E, por isso, como já dissemos, a Crítica 

Genética pode ser aplicada ao processo criativo de um escultor, de um pintor, de um 

compositor e até mesmo de um coreógrafo. Desde que o processo de criação tenha sido, de 

alguma forma, documentado, pode-se fazer Crítica Genética. De acordo com Cirillo (2009, p. 

28):   

 

O primeiro movimento do crítico genético em busca de entender a 

organização caótica que aparentemente se coloca nos documentos do 

processo de criação que antecedem a obra; eles são momentos do caminho 

percorrido pelo artista, ou melhor, fragmentos grafados desse caminho no 

devir da obra.   

 

Sabe-se que todo escritor planeja, rascunha, esboça, faz escolhas “em maior ou menor 

grau, visando sempre o aprimoramento da construção literária” (LOPEZ, 1990, p. 147). O 

processo de criação é uma espécie de caos ordenado, é um processo labiríntico e fragmentado. 
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O crítico genético trabalha na tentativa de restaurar a linearidade de seu objeto, estabelecer 

uma ordem em um objeto tão desordenado como é a escrita literária. Diante disso, Salles 

(1992, p. 28) afirma: “caminha-se por sobre as pegadas deixadas pelo escritor”. O canteiro de 

obras da criação, que, por muito tempo, foi considerado a parte obscura da escrita, já 

que muitos escritores preferiam não guardar seus rascunhos, nem tornar público tudo que 

antecede o texto final, passou a ser o foco de interesse de muitos pesquisadores. Segundo 

Lopez (1990, p. 147), por razões diversas, os escritores não querem os documentos dos 

bastidores da criação, ou não lhes dedicam a devida atenção, e eles acabam se perdendo. 

Algumas editoras conservam originais e provas; outras degligenciam a importância de tais 

documentos. Contudo existem autores que guardam seus rascunhos, suas notas e versões. 

Alguns “pedem às editoras a devolução dos originais dos livros publicados. Ciosos, protegem 

a história de seus textos que é a sua própria história”. (LOPEZ, 1990, p. 147).  

Quando o filólogo dedica-se à edição de obras preservadas no acervo de um escritor 

não canônico, como é o caso de Eulálio Motta, por exemplo, ele traz à tona novos olhares 

para a literatura, podendo, inclusive, questionar determinado status. Antonio Candido (2006, 

p. 31) afirma que “os artistas incompreendidos, ou desconhecidos em seu tempo, passam 

realmente a viver quando a posteridade define afinal o seu valor”. As edições dos textos de 

Eulálio Motta permitem que o público-leitor julgue o valor de sua obra, e que ela passe a fazer 

parte da memória literária baiana. Francis Haskell (1976 apud COMPAGNON, 1999, p. 253), 

entretanto, afirma: “Dizem-nos que o tempo é o árbitro supremo. Eis uma afirmação 

impossível de confirmar ou desmentir [...]. Também não se pode ter como certo que um artista 

arrancado do esquecimento não volte a ele”. Tal afirmação é possível e real, já que não há 

obra literária, nem escritor se não existirem leitores. Dessa forma, o papel do filólogo é buscar 

a aproximação entre o escritor, sua obra e o público-leitor, e, desse modo, concretizar, através 

da possibilidade de leitura, a obra literária. Caberá, portanto, aos leitores reconhecê-la ou 

esquecê-la. 

Esse tipo de estudo é indispensável para que se compreenda o significado da produção 

literária dos escritores, sua vida e a cultura literária de determinado momento da história 

situado num espaço. A partir do estudo do acervo de Eulálio Motta, teve-se consciência do 

quanto a escrita era para ele uma atividade constante e intensa, pois o escritor voltava ao seu 

texto para modificá-lo, no afã de obter um texto satisfatório. Eulálio Motta mostra-se um 

poeta cuidadoso, sempre em busca do aprimoramento de seus escritos. Essa característica é 

observável até mesmo em textos já publicados, nos quais existem marcas de conferência que 

demonstram que o texto dito último era facilmente permutável. Outra caracteristíca que marca 
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a personalidade do escritor é a sua insatisfação diante dos inúmeros erros cometidos pelas 

tipografias na publicação de seus textos. Como é o caso do soneto abaixo: 

 

Figura 4 - Fac-símile da CL (f.8r). 

 

Fonte: Acervo do escritor. 

 

 

No verso 11 do soneto Olhando a vida, que possui três variantes autorais – uma 

manuscrita no Caderno Lágrimas (f.5r), uma impressa, publicada no livro Ilusões que 

passaram (p. 36), e esse recorte impresso, colado no Caderno Lágrimas (f. 8r) –, o autor, 

mesmo após sua publicação, ao que se pode conjecturar, em jornal, realiza a alteração do 
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substantivo “serenidade” pelo substantivo “severidade”, corrigindo, assim um provável erro 

tipográfico já que nas variantes anteriores apereciam o substantivo severidade. 

 

Figura 5 – Trecho do soneto Olhando a vida 

 

Fonte: Acervo do escritor. 

 

Esse curioso hábito de manter notas, esquemas, esboços e folhas relativas à versão das 

obras, além dos textos publicados e dos inacabados fez de seu arquivo pessoal um respeitável 

conjunto de manuscritos que demonstram o processo de construção de sua obra literária e nos 

permite traçar a história do texto através das marcas deixada pelo autor, e até mesmo pelas 

interferencias externas, nas malhas da escritura, possibilitando, assim, o contato de forma 

detalhada com as decisões e incertezas do autor no seu processo de aproximação do propósito 

significativo desejado. É através dessas marcas que se torna possível a edição e o estudo do 

processo dinâmico em que se pauta o labor da criação literária.  

Sabe-se que a escrita é uma tarefa de grande importância para a promoção intelectual e 

cultural de uma sociedade. Para o crítico genético, a importância do texto vai muito além do 

conteúdo final. O percurso da escrita até o momento do texto que é dado a ler, ou seja, todo o 

percurso dinâmico que envolve o ato de escrever, é a representação do labor que envolve a 

criação. Conforme explica Salles (1992, p. 24):  

 

Em estudos genéticos, convive-se, na verdade, com o que há de mais 

particular no ser humano: o desenvolvimento daquilo que é o seu ideal 

estético. Ideal que se vai revelando, por exemplo, nos critérios que regem as 

operações com as quais o escritor vai se defrontando ao longo de seu 

processo de criação. Esses critérios estão presentes na substituição de uma 

palavra, no corte de um trecho, na adição de um poema, na eliminação de 

uma vírgula.  

 

O manuscrito – aqui entendido como qualquer texto produzido pela mão do autor – é a 

prova do contínuo processo de metamorfose que é a escrita literária. É a forma física, ou seja, 

materializada, através do qual se pode ter acesso, embora não diretamente, ao fenômeno 

mental do processo de criação.   
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Embora estejamos conscientes de que não temos acesso direto ao fenômeno 

mental que o processo de criação materializa, os manuscritos podem ser 

considerados a forma física através da qual esse fenômeno se manifesta. Sob 

essa perspectiva, essa ciência que lida com o fenômeno essencialmente 

psíquico com a meta de uma concretização física, que é a construção de uma 

obra, repousa sobre fatos físicos – repousa sobre o manuscrito. Ao mergulhar 

no universo do manuscrito, as camadas superpostas de uma mente em 

criação vão sendo lentamente reveladas e surpreendentemente 

compreendidas. (SALLES, 1992, p. 18).  

 

O geneticista percebe esses fenômenos materializados nos manuscritos e, através dos 

rastros da criação encontrados nesse grande laboratório que é o manuscrito, tenta entender e 

tornar inteligíveis os “mistérios da criação”, ou seja, como ocorre a constituição dos processos 

que fazem parte de qualquer criação artística. Dessa forma, o leitor pode compreender que a 

obra entregue ao público passa por uma série de complexos processos feitos, de infinitas 

correções, pesquisas, esboços e planos que não são conhecidos pelos receptores finais. Para 

Salles (1992, p. 17), o efeito que a obra entregue publicada causa em seu receptor “tem o 

poder de apagar ou, ao menos, não deixar todo esse processo aparente, podendo levar ao mito 

da obra que já nasce pronta”. Porém a escrita é um ato que envolve o consciente e o 

inconsciente; é, ao mesmo tempo, inspiração e labor; imaginação, mas também é transpiração.  

Sabe-se que a variação, as mutações, as várias intencionalidades e a instabilidade são 

propriedades inerentes à materialidade textual. O estudo do manuscrito e de todo o documento 

de processo é realizado, portanto, como uma soma de rastros deixados pelo autor. Para Cirillo 

(2011, p. 14):  

 

Estuda-se o que está a montante do produto feito, para mostrar que os rastros 

deixados pelos criadores têm uma razão, fazem sentido e podem servir de 

base a uma aproximação empírica do fazer criador.   

 

O autor ainda nos fala que o geneticista não visa a uma lógica determinista e que o 

pesquisador em Crítica Genética não pode, em um determinado momento interpretativo do 

seu estudo, comprovar que tal operação genética é o feito de tal operação mental, já que esta 

não objetiva uma explicação. Em suas palavras, 

 

Quando o geneticista chega ao momento interpretativo do seu estudo, ele não 

tem como comprovar que tal operação genética é o feito de tal operação 

mental. É por isso que a crítica genética não diz respeito a uma lógica 

determinista, não visa a uma explicação. Ela não responde a um “por que”, 

ela responde a um “como”. Ele procura compreender como se deu o 

movimento criador atestado nos rastros deixados nos documentos de 

processo. Neste percurso fenomenológico, a crítica genética, ou crítica do 
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processo, evidencia os fenômenos criativos, identifica-os; descreve-os; 

analisa-os; mas não com a pretensão de findar sua percepção ou elucidar 

todas as questões complexas que envolvem o processo criativo.  Como o 

pensamento e a memória, a crítica genética coloca-se em rede na tentativa de 

ser mais um nó no emaranhado caótico das relações sensíveis do 

homem neste e para com este no mundo (CIRILLO; PASSOS, 2011, p. 14-

5).  
 

Rosa Santos (2012), por sua vez, considera que, na elaboração de uma edição crítica 

em uma perspectiva genética, tanto o produto quanto a obra são importantes. A autora 

assinala a finalidade de se elaborar a edição crítica genética, que é o momento textual último, 

ou seja, a última vontade do autor: 

 

A elaboração de uma edição crítica em uma perspectiva genética procurará 

trazer à tona o momento textual último, pelo menos no que concerne àquele 

processo de produção, de manipulação do texto pelo escritor e, através do 

exame do texto, mostrar os caminhos da criação, a partir dos materiais 

autógrafos reunidos definindo as marcas estilísticas, o usus scribendi, que, 

por sua vez, deverão fornecer subsídios para outras leituras ou conjecturas 

por parte de estudiosos do assunto e até mesmo para tomadas de decisões do 

editor quando da fixação do texto crítico ou determinar a lição definitiva em 

face de uma lição alternativa. Para edição crítica em uma perspectiva 

genética, são relevantes o processo de criação e a obra, o produto 

do processo (SANTOS, R., 2012, p. 29).  

 

Trabalhar, portanto, com a pesquisa em acervo literário, com o laboratório do escritor 

e com Crítica Genética contribui para a revitalização do passado em um novo presente, 

através das marcas deixadas pelo autor em seus escritos. Essas marcas fazem parte do 

processo longo e árduo que é a escritura e demonstram, através das diferentes operações 

intelectuais feitas no texto pelo autor, suas linhas de raciocínio, a fim de elaborar uma 

possível reconstituição do processo da obra.   

O manuscrito é um lugar privilegiado para o estudo do laboratório do escritor. É a 

partir dele que o filólogo busca entender os caminhos da criação, traçando o percurso 

evolutivo do ato criador até a edição, o texto último considerado pelo autor.   

 

Antes, o objetivo da filologia estava ligado ainda à busca de uma origem, 

porém esta muda de sentido. O original não é mais o objeto inicial, que fora 

deturpado pelos copistas, mas um objeto final, que tivera inúmeras variantes 

até chegar à “expressão da genialidade do autor”, para usar um termo 

romântico. O trabalho do filólogo consistirá em mostrar ao leitor esse 

caminho até a originalidade a partir da busca, da decifração, do estudo e da 

ordenação cronológica das variantes manuscritas de uma obra (PINO; 

ZULAR, 2007,  p. 15).  
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Rosa Santos (2012, p. 28) afirma que “a crítica genética se caracteriza como uma 

atividade que analisa o documento autógrafo para compreender, no processo de escritura, os 

mecanismos de produção”. Para ela, a Crítica Genética, 

 

Mostra os caminhos seguidos pelo escritor e o processo que percorreu até o 

nascimento da obra. Busca ainda elaborar os conceitos, métodos e técnicas 

que permitam explorar cientificamente o precioso patrimônio que os 

manuscritos conservados nas coleções e arquivos representam. Para a Crítica 

Genética o manuscrito (assim como qualquer outro documento que participe 

da gênese da obra), como objeto material, carrega um conjunto de índices 

visuais que permitem ajudar a reconstruir o processo de criação. Aquele 

manuscrito que era considerado apenas como um patrimônio passa a ser 

objeto científico e de estudo para que possa reconstruir o processo escritural 

de uma obra. Na Crítica Genética o texto como produto final não é o que 

interessa, o que mais importa é a análise desse processo de produção textual, 

perceber suas mudanças e dinâmicas de movimentação até o trabalho final 

e as etapas que o texto percorreu (SANTOS, R., 2012, p. 28).  

 

Em  Flôres e espinhos, é possível perceber o percurso traçado pelo poeta em sua 

intensa atividade laboral. Antes de dar a obra por acabada, Eulálio Motta expressava uma 

grande reflexão acerca da qualidade de seus textos. Os rascunhos, as marginálias, as emendas, 

rasuras e acréscimos são marcas que permeiam todo o acervo do escritor e demonstram seu 

caráter autocrítico, permitindo, dessa forma, a realização de uma edição crítica genética. 

Ao discorrer sobre a metodologia da Crítica Genética, Cirilo (2011) afirma que 

“nasceu uma metodologia e estabeleceu-se uma continuidade entre descrição de um objeto: o 

manuscrito e a compreensão de um processo: a escritura”. E completa:   

 

Metodologia não fechada em si mesma mas aplicável a outras áreas e outras 

artes. Assim, está justificado o estudo do manuscrito e de todo o documento 

de processo. Estuda-se o que está a montante do produto feito, para mostrar 

que os rastros deixados pelos criadores têm uma razão, fazem sentido e 

podem servir de base a uma aproximação empírica do fazer criador. [...] A 

crítica genética é empírica e pragmática posto que parte da observação de 

traços reais para chegar a uma indução. Não se trata de aplicar uma teoria a 

um objeto. Trata-se de recorrer a um conjunto de métodos e práticas agora já 

bem elaborados e retomados pelos geneticistas. Contudo, esses métodos não 

são fixos nem definidos uma vez por toda. Isso porque cada dossiê, cada 

conjunto de documentos de processo é um caso peculiar, assim, um 

geneticista pode ser levado a criar métodos nunca usados antes para estudar 

seu corpus. Não existe uma lógica determinista quando se fala de crítica 

genética. (CIRILLO; PASSOS, 2011, p. 14-5).          

 

Uma edição crítica em uma perspectiva genética é, portanto, aquela que combina 

objetivos de ambos o métodos, considerando a última vontade do autor ao se editar 
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criticamente, bem como organizando a tradição textual e seu aparato genético, conforme 

discorre Duarte (1997):   

 

[...] combina os objectivos e os métodos da edição crítica e da edição 

genética: por um lado, reproduz o texto que o seu responsável considera 

criticamente como contendo a última vontade do autor, registrando todas as 

intervenções do editor e, no caso de textos já publicados e que originaram 

tradição, elaborando um aparato de variantes da tradição; por outro lado, faz 

a recensão de todos os manuscritos relacionados com o texto, classificando-

os, organizando-os e descrevendo-os, registando em aparato genético as 

sucessivas alterações autorais, lugar a lugar e testemunho a testemunho, 

utilizando para isso um dispositivo técnico que permite ao leitor reconstituir 

a génese do texto e, eventualmente, no caso em que o texto não foi 

claramente acabado pelo autor, fazer a escolha de cada uma das variantes 

alternativas.  

 

Para Rosa Santos (2012), esse tipo de edição  

 

Apresenta-se como proposta a realização de um estudo das variantes 

autorais, utilizando uma metodologia analítica que determinaria uma matriz 

ou matrizes de criação do texto ou da obra de um auto/escritor. A busca de 

uma matriz criativa do autor apoia-se no método comparativo, o qual revela 

aspectos comuns e diferentes do objeto analisado. Consideram-se, para sua 

feitura, os modos de composição da obra e como esta produção dialoga com 

as esferas incorpora em seu processo criativo, novos instrumentos inspirados 

por esse contexto. (SANTOS, R., 2012, p. 30).  

 

Se a Crítica Genética está voltada para o processo criativo artístico, o objetivo do 

geneticista é mostrar o autor em seu fazer literário. De acordo com Salles (1992, p. 21), “é 

exatamente com o intuito de compreender esse processo de fabricação da obra de arte que 

nasceu a Crítica Genética”. Toda a dinâmica, permeada de metamorfoses de que se vale o 

processo criador, interessa, portanto, ao crítico genético. 
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4 A EDIÇÃO CRÍTICA GENÉTICA DE FLÔRES E ESPINHOS 

 

 

Flôres e espinhos é mais um dos projetos de livro esboçado por Eulálio Motta que 

permanece inédito e encontra-se no seu acervo pessoal. O referido projeto editorial foi traçado 

pelo escritor ao final de um de seus cadernos manuscritos de poesias, intitulado Caderno 

Lágrimas, no qual há textos datados que abrangem um período de mais de duas décadas, de 

1927 a 1949. 

O caderno manuscrito Lágrimas contém 57 folhas escritas no recto e no verso, em 

tinta preta, azul e vermelha e a lápis. Há também recortes de poemas publicados em jornais e 

revistas colados nas folhas. Constam nele textos diversos: poesias, crônicas, narrativas, 

sumário, prefácio e rascunho de cartas a amigos. De acordo com Patrício Barreiros (2009, p. 

1475), “o título deste caderno identifica-se com a temática das poesias que contêm nele, 

entretanto, não há declarações expressas de Eulálio Motta que publicaria um livro com este 

título”. O Caderno Lágrimas é considerado o laboratório do escritor, pois nele o escritor 

inseriu outros projetos de publicações, ao compor índices e, até mesmo, um prefácio. Há 

poesias inacabadas, poesias inéditas e poesias publicadas em Alma enferma, Ilusões que 

passaram e em Canções do meu caminho.  

 

Figura 6 – Fac-símile da capa do Caderno Lágrimas.  

 
Fonte: Acervo do escritor  
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O desejo de publicar um livro intitulado Flôres e espinhos foi registrado numa espécie 

de sumário em formato de lista com o título dos poemas selecionados pelo escritor para o seu 

projeto editorial. Eulálio Motta, através de pequeno texto no cabeçalho da folha, expressou a 

sua intenção de publicá-lo: O meu livro de versos, que será intitulado “Flôres e 

espinhos”, compôr-se-a das seguintes produções: Conforme se verifica abaixo. 

  

Figura 7 - Fac-símiles do cabeçalho de f.111v. 

 

Fonte: Acervo do escritor. 

 

O esboço é composto por 27 sonetos e 21 poemas. Os poemas possuem uma tipologia 

diversificada e abordam diferentes fases da vida de Eulálio Motta: os poemas foram 

escolhidos de diferentes cadernos do escritor para a seleção do seu projeto editorial.  

 

Figura 8 – Fac-símiles das f.111v e f.112r. do Caderno Lágrimas.  

 

Fonte: Acervo do escritor.  

 

A lápis, o autor dividiu verticalmente a folha em dois espaços. Existem também 

marcas de conferências. Conjectura-se que, inicialmente, o autor apenas tenha feito a lista 

com os títulos dos textos (escritos a lápis) e, posteriormente, introduziu no cabeçalho da folha 

o texto que reflete sua intenção de publicação (escrito com caneta preta e conferido com 
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caneta vermelha). Abaixo, verificamos a transcrição dos fac-símiles das f.111v. e f.112r, 

pertencentes ao Caderno Lágrimas, no qual Eulálio Motta esboçou o livro Flôres e espinhos. 

Segue a transcrição de f.111v. e f.112r, do Caderno Lágrimas1.  

  O meu livro de versos, que será intitulado “Flôres e espinhos”, compor-se-a 

das seguintes produções: 

    
  Sonetos:  
    

5  Lendo o passado   X  22- D. Feia  
  Pensativa             X  23- O adeus   X   
  Revés  24- Vi-te pequena  X  
  4- 15 de abril  25- Meditando...   
  5- Conversão  26- A{o} dor Maior  

10  6- Esquecida  27- Volta , Illusão!  
  7- Ouvindo o mar    
  8- Olhando a vida  Poesias:  
  9- Quando eu morrer    
  10- Noite  1 Sorrir... cantar...  

15  11- Para esquecer  2 Com saudade  
  12- Tua impiedade  3 E o tempo vae passando... passando...  
  13- A culpa        X  4 A zanga de você  
  14- Quando seu vulto... X  5 A você , mais uma vez  
  15- O sabio  6 Balladilha do canto  

20  16- A cegonha  7 Minha canção de teus olhos...  
  17- “My love”  8 Futilidade  
  18- Rosas  9 Versos para você   
  19- Quando eu voltar…  10 Não deixe [↑de] falar…  
  20- Arbor  11 Remorso  

25  21- Soffrimento  12 O que não quizeste vêr  
    13 Antigamente  
    14 Segundo amôr  
    15 1929  
    16 1930  
    17 Volta, querida!  
    18 Este rio e minha vida  
    19 Deus   
    20 Se eu pudesse chorar   
    21 Junho  
      
    Quadras :  
    Diversas.  

 

 

O projeto de livro contém uma grande quantidade de testemunhos com variantes 

autorais, exigindo o estabelecimento do texto por meio de uma edição crítica e perspectiva 

genética. Além disso, os manuscritos e impressos revelam o processo criativo do escritor, que 

                                                             
1 Na transcrição do texto, foram utilizados os símbolos e operadores genéticos descritos na seção 4.2.2. 
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burilou os textos ao longo do tempo, como no exemplo a seguir, em que o autor fez três 

diferentes campanhas em um mesmo testemunho. Há marcas de idas e vindas ao texto que 

podem ser comprovadas através dos aprimoramentos realizados em três diferentes cores de 

caneta: azul, preta e vermelha. 

 

Figura 9 – Fac-símile da CL (f.24r). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 

 

As rasuras, borrões e emendas decorrentes desse processo de escrita e reescrita dos 

textos de Flôres e espinhos trazem uma grande quantidade de variantes, permitindo 

empreender um estudo do processo criativo dos textos e realizar uma edição crítica em 

perspectiva genética, por se tratar de textos em processo de criação, ou seja, pertencentes ao 

laboratório do escritor.   
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4.1 DESCRIÇÃO DO CORPUS  

 

 

O corpus da edição é constituído por sonetos e poesias. Não serão editadas as quadras, 

já que o escritor não delimitou quais especificamente fariam parte da sua publicação. Outro 

fato que justifica sua não inclusão neste trabalho é que, depois de ter esboçado o projeto de 

publicação de Flôres e espinhos, Eulálio Motta debruçou-se sobre o projeto de edição de um 

livro chamado Meu caderno de trovas. Nesse livro, ele incluiu todas as trovas que escreveu ao 

longo de sua vida, portanto seria redundante incluí-las em Flôres e Espinhos. 

Todos os sonetos já foram editados por Patrício Barreiros em 2012, trabalho que 

rendeu o livro intitulado Sonetos de Eulálio Motta.  

 

Figura 10 – Livro Sonetos de Eulálio Motta. 

 

Fonte: (BARREIROS, Patrício, 2012). 
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Dos 48 sonetos encontrados no acervo do escritor, 24 fazem parte do projeto editorial 

Flôres e espinhos. Abaixo, apresenta-se a lista do corpus, composto por sonetos em ordem 

alfabética, já editados por Patrício Barreiros (2012):  

 

 Quadro 2 – Sonetos do livro Flôres e espinhos 

  

SONETO  

TESTEMUNHOS  
MANUSCRITO  DATILOSCRITO  IMPRESSO  TOTAL  

15 DE ABRIL      1  1  
A CEGONHA  1    1  2  
A CULPA  1    1  2  
A DÔR MAIOR      1  1  
ARBOR/ AQUELA 

ÁRVORE  
1  1  3  5  

CONVERSÃO  2  1  6  9  
DONA FEIA  1  1  3  5  
ESQUECIDA  1    1  2  
“MY LOVE”  1    1  2  
NOITE  1    1  2  
O SÁBIO  1  1  3  5  
OLHANDO A VIDA      2  2  
OUVINDO O MAR  1    1  2  
PARA ESQUECER  1    1  2  
PENSATIVA      1  1  
QUANDO EU MORRER  1    1  2  
QUANDO SEU VULTO  1      1  
REVES  1    1  2  
ROSAS  1    1  2  
QUANDO EU VOLTAR/ 

SENTIMENTALISMO  
3  1  3  7  

SOFRIMENTO  1    2  3  
TUA IMPIEDADE  1    1  2  
VI-TE PEQUENA  1      1  
VOLTA, ILUSÃO!  1  1  4  6  

TOTAL  23 6 40  69  
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

 

 

As poesias que fazem parte do projeto esboçado por Eulálio Motta foram encontradas 

em fontes diferentes no acervo do escritor, mas a maioria foi encontrada no próprio Caderno 

Lágrimas. Esse caderno foi editado semidiplomadicamente pela bolsista Manoela Peixinho, 

durante a Iniciação Científica, em 2014. Outra fonte testemunhal é o Caderno sem capa I, 

editado por mim durante a Iniciação Cientifica, em 2013. Abaixo, apresenta-se a lista do 

corpus composto pelas poesias, em ordem alfabética. 

 

 Quadro 3 – Poesias do livro Flôres e espinhos. 
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POESIA  

TESTEMUNHOS  

MANUSCRITO  IMPRESSO  TOTAL    

A VOCÊ , MAIS UMA VEZ    1  1 
A ZANGA DE VOCÊ  1  1 
BALLADILHA DO CANTO  1 1 2 
COM SAUDADE  1  1 
E O TEMPO VAE PASSANDO... PASSANDO...  1  1 
FUTILIDADE  1  1 
JUNHO  1 1 2 
MINHA CANÇÃO DE TEUS OLHOS...  1  1 
NÃO DEIXE DE FALAR…  1  1 
SORRIR... CANTAR...  1 1 

VERSOS PARA VOCÊ... 1  1 
VOLTA, QUERIDA  1 1 2 
TOTAL  11 4 15 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

 

Mesmo após muitas pesquisas, alguns sonetos não foram encontrados no acervo do 

escritor, nem em outras fontes consultadas, são eles:  O Adeus, Lendo o passado, Meditando... 

Como Eulálio Motta tinha o hábito de modificar o título de seus poemas, talvez algum desses 

sonetos tenha passado por modificação no seu título. Entre as poesias listadas pelo escritor, 

nove não foram encontradas no acervo, sendo elas: Remorso, O que não quizeste vêr, 

Antigamente, Segundo amor, 1929, 1930, Este rio a minha vida, Deus, se eu podesse chorar.  

Apresenta-se, portanto, a edição de 24 sonetos e 12 poesias, perfazendo um total de 36 

textos. Trata-se da tentativa de recuperar uma obra esboçada por Eulálio Motta por meio de 

uma edição crítica genética que explora os textos em seu estado de construção.   

 

4.1.1 A ordenação dos poemas   

 

 

A organização e edição dos poemas seguirá a ordem da lista que foi estabelecida pelo 

autor no esboço do projeto editorial.  

 

4.1.2 As fontes testemunhais 

 

 

Como se tratam de textos pertencentes ao laboratório do escritor, eles foram 

encontrados em diversas fontes do acervo. As fontes testemunhais dos textos foram: cadernos 

de manuscritos; recortes de impressos colados em cadernos; datiloscritos e manuscritos 

avulsos livros do poeta; livros de antologias de poetas diversos e jornais. 

Segue a quantidade de testemunhos e a origem de cada uma das fontes testemunhais: 
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 Quadro 4 – Fontes testemunhais 

SONETOS FONTES TESTEMUNHAIS 

1-Pensativa               
O soneto dipõe de um único testemunho publicado no livro 

Ilusões que Passaram (p.32).  

2-Revés   

O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no Caderno 

sem capa 1 (f.11r) e um impresso publicado no livro Ilusões que 

Passaram p.17).   

3- 15 de abril              
O soneto dispõe de apenas um testemunho trata-se de um recorte 

do jornal Mundo Novo colado no Caderno lágrimas (f.1r).   

4- Conversão                         

O soneto dispõe de nove testemunhos: um recorte impresso não 

identificado, colado no Caderno lágrimas (f.5r), um impresso no 

livro Ilusões que Passaram 1 (p. 29-30), um impresso no livro 

poetas da Bahia e Minas: antologia, 1981(p. 62), um impresso no 

Anuário de poetas do Brasil,1982 (p. 150), um datiloscrito no 

Caderno canções do meu caminho (1) (f. 11r), um datiloscrito no 

Caderno canções do meu caminho 2 (2) (f. 11r), um impresso no 

livro canções do meu caminho 2 (p. 20), e dois manuscritos no 

Caderno canções do meu caminho 3 (f. 10r) e Caderno canções 

do meu caminho (f. 23r).  

5- Esquecida                                     

O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no Caderno 

lágrimas (f.6r) e um impresso publicado no livro Ilusões que 

Passaram (p.21).   

6- Ouvindo o mar                  

O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no Caderno 

lágrimas (f.7r) e um impresso publicado no livro Ilusões que 

Passaram (p.14).   

7- Olhando a vida            

O soneto dispõe de dois testemunhos: um recorte impresso não 

identificado, colado no Caderno lágrimas (f.8r) e um impresso 

publicado no livro Ilusões que Passaram (p.36).   

8- Quando eu morrer                           

O soneto dispõe de dois testemunhos impressos: um recorte do 

jornal Mundo Novo colado no Caderno lágrimas (f.4r) e um 

impresso no livro Ilusões que Passaram (p.33).   

9- Noite                                             

O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no Caderno 

lágrimas (f.13r) e um impresso publicado no livro Ilusões que 

Passaram (p.10).   

10-Para esquecer                                

O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no Caderno 

lágrimas (f.14r) e um impresso publicado no livro Ilusões que 

Passaram (p.23).   

11-Tua impiedade                              

O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no Caderno 

lágrimas (f.17r) e um impresso publicado no livro Ilusões que 

Passaram (p.20).   

12- A culpa          

O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no Caderno 

lágrimas (f.18r) e um impresso publicado no livro Ilusões que 

Passaram (p.18).   

13- Quando seu vulto...   
O soneto dispõe de um único testemunho manuscrito no Caderno 

lágrimas (f.19r).  

14- O sábio        

O soneto dispõe de cinco testemunhos: um manuscrito 

no Caderno lágrimas (f.22r.);  um datiloscrito no Caderno 

canções do meu caminho 2 (f.47r.); e três impressos em 

livro: livro Ilusões que Passaram (p.15), no livro Canções do Meu 

Caminho 1 (p.77-78) e no livro Canções do Meu Caminho 2 

(p.57).   

15-A cegonha                             

O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no Caderno 

lágrimas (f.23r) e um impresso publicado no Livro Ilusões que 

Passaram (p.34).   

16- “My love”                                    

O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no Caderno 

lágrimas (f.25r) e um impresso publicado no livro Ilusões que 

Passaram (p.16).   

17- Rosas                                            O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no Caderno 
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lágrimas (f.32r) e um impresso publicado no livro Ilusões que 

Passaram (p.19).   

18-Quando eu voltar…                      

O soneto dispõe de oito testemunhos: três manuscritos, um no 

Caderno lágrimas (f.36r.), dois no Caderno canções do meu 

caminho 3(f.8v) e (f.22v); um datiloscrito no Caderno canções do 

meu caminho 2 (f.10r.); e cinco impressos em livros: livro Ilusões 

que Passaram (p.22), Livro Canções do Meu Caminho 1 (p.31-

32), Livro Canções do Meu Caminho 2 (p.18) e um no 

livro  Anuário de poetas do Brasil,1982  (p. 150).   

19- Arbor                                             

O soneto dispõe de cinco testemunhos: um manuscrito 

no Caderno lágrimas (f.38r.); um datiloscrito no Caderno 

canções do meu caminho 2 (f.48r.); e três impressos em 

livro:  Ilusões que Passaram (p.35), livro Canções do Meu 

Caminho 1 (p.53-54) e livro Canções do Meu Caminho 2 (p.58).   

20- Soffrimento                

O soneto dispõe de três testemunhos: um manuscrito no Caderno 

lágrimas (f.39r.), um impresso recorte do jornal Mundo 

Novo, colado no Caderno lágrimas (f.28v), e um impresso 

no livro Ilusões que Passaram (p.29).   

21- D. Feia              

O soneto dispõe de cinco testemunhos: um manuscrito 

no Caderno lágrimas (f.41r.), um datiloscrito Canções do Meu 

Caminho (f.27r); três impressos no livro Ilusões que Passaram 

(p.51), no livro Canções do Meu Caminho 1 (p.9-10) e no livro 

Canções do Meu Caminho 2 (p.35).  

22- Vi-te pequena             
O soneto dispõe de um único testemunho manuscrito no Caderno 

lágrimas (f.24r).  

23- A{o} dor Maior            
O soneto dispõe de um único testemunho impresso, publicado 

no livro Ilusões que Passaram (p.24).  

24- Volta ,Illusão!       

O soneto dispõe de seis testemunhos: um manuscrito no Caderno 

lágrimas (f.44r.); um datiloscrito Canções do Meu Caminho 2 

(f.51r); um recorte de jornal não identificado, colado no Caderno 

lágrimas (f.43v); três impressos no livro Ilusões que 

Passaram (p.9), no livro Canções do Meu Caminho 1 (p.27-28) e 

no livro Canções do Meu Caminho 2 (p.35).  

POESIAS FONTES TESTEMUNHAIS 

1-Com saudade  
 O poema dispõe de um manuscrito no Caderno lágrimas 

(f.16r;  f.  23r).  

2-E o tempo vae passando... 

passando...  

O poema dispõe de um manuscrito no Caderno lágrimas (f. 51r, f. 

52). 

3-A zanga de você  
O poema dispõe de um manuscrito no Caderno lágrimas (f. 35r, f. 

35v). 

 4-A você , mais uma vez  O poema dispõe de um manuscrito no Caderno lágrimas (f. 36v). 

5-Minha canção de teus olhos...  
O poema dispõe de um manuscrito no Caderno lágrimas (f. 80r; 

f.81v).  

6-Futilidade  
O poema dispõe de um manuscrito no Caderno lágrimas (f. 95 r e 

f. 95v).  

7-Versos para você  
O poema dispõe de um manuscrito no Caderno lágrimas (f. 98r; f. 

99v e f 100r).  

8-Não deixe [↑de] falar…  
O poema dispõe de um manuscrito no Caderno lágrimas (f. 102r 

e f. 103v).  

9-Sorrir... cantar...  O poema dispõe de um impresso no Caderno lágrimas (f. 4v) 

10-Balladilha do canto  
O poema dispõe de um impresso no Caderno lágrimas (f. 66v) e 

um manuscrito no Caderno lágrimas (f. 67r).  

11-Junho   
O poema dispõe de um impresso no CL  (f. 90v) e um manuscrito 

no Caderno lágrimas (f. 91r, f. 91v, f. 92v).  

12-Volta, querida!   

O poema dispõe de um impresso publicado no livro Ilusões que 

Passaram (p. 41- 42) e um manuscrito no Caderno sem capa 1(f. 

19r) 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  
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4.1.3 Textos editados 

 

 

Todos os sonetos foram editados por Patrício Barreiros em 2012. Dos 48 sonetos de 

Eulálio Motta, 24 fazem parte do projeto Flôres e espinhos. Nesse caso, reproduzimos o texto 

crítico acompanhado da análise das variantes. Abaixo, a lista dos sonetos já editados por 

Patrício Barreiros (2012): 

 

Quadro 5 – Textos editados por Patrício Barreiros (2012) 

1 15 DE ABRIL  
2 A CEGONHA  
3 A CULPA  
4 A DÔR MAIOR  
5 ARBOR 
6 CONVERSÃO  
7 DONA FEIA  
8 ESQUECIDA  
9 “MY LOVE”  
10 NOITE  
11 O SÁBIO  
12 OLHANDO A VIDA  
13 OUVINDO O MAR  
14 PARA ESQUECER  
15 PENSATIVA  
16 QUANDO EU MORRER  
17 QUANDO SEU VULTO  
18 REVES  
19 ROSAS  
20 QUANDO EU VOLTAR 
21 SOFRIMENTO  
22 TUA IMPIEDADE  
23 VI-TE PEQUENA  
24 VOLTA, ILUSÃO!  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Desses 24 sonetos editados por Patrício Barreiros (2012), 11 integram outro projeto de 

livro esboçado por Eulálio Motta, a 3ª edição do livro Canções do meu caminho, que foi 

planejado pelo escritor em vida. Esse projeto foi corpus da pesquisa de Mestrado de Taylane 

Santos (2017) e avaliados novamente pela autora, adicionando as análises das variantes 

genéticas ao texto crítico elaborado por Patrício Barreiros (2012). Seguem abaixo os sonetos 

analisados por Taylane Santos (2017). 
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Quadro 6 – Textos editados por Taylane Santos (2017) 
1. AQUELA ÁRVORE 

2. O SÁBIO 

3. DONA FEIA 

4. VOLTA, ILUSÃO! 

5. ANIVERSÁRIO 

6. CONVERSÃO 

7. EUFORIA 

8. SENTIMENTALISMO 

9. ÚLTIMO SONHO 

10. ANIVERSÁRIO D’ELA... 

11. IMPOSSÍVEL 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

4.2 TIPO DE EDIÇÃO   

 

 

Nenhuma edição de texto é uma atividade puramente mecânica. Para editar qualquer 

texto, o pesquisador depara-se com necessidades estratégicas e metodológicas. Os objetivos 

dependem do interesse do pesquisador, tanto quanto dos princípios que o orientam quanto da 

finalidade da edição; das características do texto que será editado, daquilo que o texto permite 

ou não que seja feito, dentre outras variáveis. 

A edição de textos em processo de escrita, ou seja, inacabados, exige um olhar 

interdisciplinar e um diálogo constante com fontes paratextuais e prototextuais. Na elaboração 

de uma edição crítico genética, todo movimento textual do processo criador é relevante, mas 

não se pode perder de vista a apresentação de um texto estabelecido pelo editor.  O interesse 

nesse tipo de edição é mostrar o texto em sua dinâmica criativa. Na edição de Flôres e 

espinhos, optou-se por apresentar um texto estabelecido acompanhado do aparato com cotejo 

das variantes autorais, comparando as campanhas de escrita, traçando o percurso do ato 

criador, apresentando o texto em movimento – as campanhas de escrita, as correções, 

substituições etc. 

No caso dos monotestemunhais, apresenta-se a descrição física dos testemunhos e a 

edição crítica dos textos. Quando há marcas do processo de criação (rasuras, emendas, etc.), 

foi realizada a transcrição do texto, identificando as campanhas de escrita no aparato, 

estabelecendo-se, assim, o texto.  

No caso dos politestemunhais, apresenta-se o texto de base acompanhado do aparato 

genético com as variantes autorias. Como se tratam de textos em processo, foram realizadas 

as transcrições e os registros dos movimentos de escrita (correções, cancelamentos, etc.) por 

meio de operadores genéticos. Foi realizada a edição face a face, de um lado o fac-símile e, do 
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outro, o texto editado. Portanto, são apresentadas imagens digitalizadas (fac-símiles) de todas 

as folhas do corpus da pesquisa. Foi necessário fazer a transcrição de todos os testemunhos 

para proceder à edição crítica genética. Dessa forma, as transcrições das variantes dos sonetos 

constarão nos apêndices. 

 

4.2.1 Critérios e princípios adotados na edição  

 

 

Os critérios adotados na transcrição dos textos de Eulálio Motta procuram demonstrar 

o movimento do texto. Ao longo da transcrição, todas as interferências foram marcadas 

através de indicações gráficas. Para essa edição, foram seguidos os seguintes critérios:  

1º: A ordenação dos textos obedece à sequência do original do autor, organizados em 

duas seções:  

a) Sonetos;  

b) Poesias.  

Geralmente, quando se dispõe de um corpus com textos datados, a ordem cronológica 

é a mais utilizada para organizar a edição. Apesar de Eulálio Motta ter o hábito de registrar 

data e local em seus escritos, a ordem cronológica não será adotada porque se dispõe de um 

índice elaborado pelo próprio autor, com a sequência dos textos. Portanto a ordenação dos 

textos obedece à apresentação feita pelo autor na ordem da lista.  

 

Quadro 7 – Ordenação da edição 

SONETOS 

 
1- PENSATIVA              

2- REVÉS  

3-  15 DE ABRIL  

4-  CONVERSÃO  

5-  ESQUECIDA  

6-  OUVINDO O MAR  

7-  OLHANDO A VIDA  

8-  QUANDO EU MORRER  

9- NOITE  

10- PARA ESQUECER  

11- TUA IMPIEDADE  

12-  A CULPA         

13-  QUANDO SEU VULTO...  

14-  O SABIO  

15-  A CEGONHA  

16-  “MY LOVE”  

17-  ROSAS  

18- QUANDO EU VOLTAR…  

19- ARBOR  
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20- SOFFRIMENTO  

21- D. FEIA  

22- VI-TE PEQUENA   

23-  A DOR MAIOR  

24-  VOLTA , ILLUSÃO!  

POESIAS 

  

1- SORRIR... CANTAR...  

2- COM SAUDADE  

3- E O TEMPO VAE PASSANDO... PASSANDO...  

4- A ZANGA DE VOCÊ  

5- A VOCÊ , MAIS UMA VEZ  

6- BALLADILHA DO CANTO  

7- MINHA CANÇÃO DE TEUS OLHOS...  

8- FUTILIDADE  

9- VERSOS PARA VOCÊ   

10- NÃO DEIXE DE FALAR…  

11- VOLTA, QUERIDA!  

12- JUNHO  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

2º: Quanto à estrutura da edição:  

Nos textos politestemunhais:  

a) Indica-se título, seguido da apresentação dos testemunhos, informando as fontes;  

b) Descrição dos testemunhos;   

c) Análise das variantes;  

d) Texto crítico com o aparato organizado à margem direita da página;  

e) Notas explicativas em pé de página, quando há necessidade.   

 

Nos textos monotestemunhais:    

a) Título, seguido da apresentação do testemunho, informando a fonte;  

b) Descrição física do testemunho;   

c) Texto crítico com o aparato;  

d) Notas explicativas em pé de página, quando há necessidade.  

  

3º: Para a identificação dos testemunhos na descrição e aparato crítico-genético, 

estabeleceu-se o seguinte código:   

a) quando o título do poema compõe-se de apenas uma palavra utilizou-se, em maiúsculo, a 

primeira letra das duas primeiras sílabas. Exemplo: Junho torna-se JN;  

b) quando se compõe de mais de uma palavra, utilizaram-se as iniciais das duas primeiras 

palavras em maiúsculo. Exemplo: Volta, querida torna-se VQ;   
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c) para os textos com mais de um testemunho, após as letras que identificam o título do 

soneto, acrescentam-se as letras L para livro, M para manuscrito, D para datiloscrito, J para 

jornal, R para recorte, que, quando não identificado, é seguido por um ñ. Exemplo: VQL. 

Abaixo, os quadros relativo às siglas:  

 

Quadro 8 – Abreviaturas relativas aos textos de base para a edição (sonetos) 

SIGLA SONETOS   

PS PENSATIVA  

RVL  REVÉS   

15A  15 DE ABRIL   

CVM2  CONVERSÃO  

EQL  ESQUECIDA   

OML  OUVINDO O MAR   

OVL  OLHANDO A VIDA   

QEL  QUANDO EU MORRER   

NTL  NOITE   

PEL  PARA ESQUECER   

TIL  TUA IMPIEDADE   

ACL  A CULPA   

QV  QUANDO SEU VULTO...  

OSL3  O SÁBIO...  

CGL  A CEGONHA   

MLL  “MY LOVE”   

RSL  ROSAS   

STM3  QUANDO EU VOLTAR.../ SENTIMENTALISMO    

AAL3  ARBOR/ A ÁRVORE/ AQUELA ÁRVORE   

SFL  SOFRIMENTO   

DFL3  DONA FEIA  

VT  VI-TE PEQUENA   

DM  A DÔR MAIOR   

VIL3  VOLTA, ILUSÃO!  
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Quadro 9 – Abreviaturas relativas aos textos de base para a edição (poesias) 

SIGLA  POESIAS 

SC  SORRIR... CANTAR...  

CS  COM SAUDADE  

TV  E O TEMPO VAI PASSANDO...PASSANDO...  

ZV  A ZANGA DE VOCÊ  

BCRñ  BALLADILHA DO CANTO    

VMM  A VOCÊ, MAIS UMA VEZ.   

MC  MINHA CANÇÃO DE TEUS OLHOS...  

FT  FUTILIDADE  

VP  VERSOS PARA VOCÊ...  

ND  NÃO DEIXE DE FALAR!  

VQL  VOLTA QUERIDA LIVRO ILUSÕES QUE PASSARAM   



68 

 

JNR  JUNHO   
 Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

d) quando há mais de um testemunho em livro ou em manuscrito, acrescentou-se um número 

arábico em ordem crescente para facilitar a identificação.   

4º: Na escolha do texto de base, procedeu-se da seguinte forma:  

a) para os textos que apresentam testemunho único, este indubitavelmente foi considerado 

como o texto de base, pois não há possibilidade de escolha;  

b) para os textos politestemunhais, foi escolhido como texto de base o último escrito pelo 

autor ou avalizado por ele, quando for impresso. 

  

5º: A apresentação do texto crítico:   

a) Código estabelecido para identificação do texto de base, justificado à margem esquerda;  

b) Título do poema em caixa alta;  

c) Os versos foram numerados de 5 em 5 e indicados à margem esquerda, numera-se também 

o último verso; 

d) Apresenta-se o aparato ao lado do texto crítico, à direita. Indica-se as variantes em negrito 

e em tipo menor em relação ao texto crítico; 

e) Quando é reproduzida uma edição filológica feita anteriormente, acrescenta-se a análise das 

variantes, caso ainda não tenha sido feita, ou, quando já feita, realiza-se a análise própria em 

diálogo com a existente; 

f) Utiliza-se, no aparato, as seguintes abreviaturas:  

s. v. (sem vírgula);  

s. e. (sem exclamação);  

s. r. (sem reticências);   

s. asp. (sem aspas);   

s. p. (sem ponto);  

s. a. (sem acento).  

V. (verso) 

L. (linha) 

g) Manteve-se o uso de minúsculas e maiúsculas, conforme o texto de base;  

h) A pontuação do texto é mantida, conforme apresentada no texto de base;  

i) Modernizou-se a ortografia das palavras conforme a norma vigente na língua portuguesa;   

j) Corrigiram-se erros óbvios de acentuação gráfica e de grafia, e registramos no aparato.  
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k) Apresentam-se palavras de origem estrangeira em itálico.  

 

4.2.2 Os operadores utilizados na edição dos textos 

 

 

Ao longo das transcrições, todas as interferências realizadas pelo autor são marcadas 

através de indicações gráficas. São elas:  

 

{ } 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;  

[↑{  }] acréscimo na entrelinha superior riscado;  

[↑{†}] acréscimo na entrelinha superior ilegível;  

[↑{  }/ \] acréscimo na entrelinha superior riscado e substituído por outro na sequência;   

[↑{†} /  \] acréscimo na entrelinha superior ilegível e substituído por outro na sequência;  

[↓{  }] acréscimo na entrelinha inferior riscado;  

[↓{†}] acréscimo na entrelinha inferior ilegível;  

[↓{  }/ \] acréscimo na entrelinha inferior riscado e substituído por outro na sequência;    

[↓{†} /  \] acréscimo na entrelinha inferior ilegível e substituído por outro na sequência.  
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4.3 OS SONETOS 

 

 

Pensativa 

 

Conforme a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 147), o soneto dispõe de um único 

testemunho impresso (PS), publicado no LIP (p. 32). Como não foi encontrado nenhum dado 

novo acerca de novos testemunhos ou variantes,  apresenta-se, a seguir, o texto crítico 

segundo Patrício Barreiros (2012, p.147). 

  

Descrição física do testemunho 

PS 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d’A Luva, 1931. p. 32. 

 

Impresso em tinta preta, com 15 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo e encontra-se solta da encadernação, com rasgões na borda direita. Na altura superior 

da página, centralizado, ILLUSÕES QUE PASSARAM..., no ângulo esquerdo, consta a 

numeração da página e, abaixo, um traço horizontal. O título está recuado à margem esquerda, 

em caixa alta, sublinhado por dois traços.  
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Figura 11 - Fac-símile do LIP (p. 32). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

PS 

 

PENSATIVA  

  

 Há um quer que seja de anormal, querida, PS Há 

 A machucar as rosas de tu’alma  

 Pois eu jamais te vi pensar na vida  

 E estavas ontem pensativa e calma... PS hontem 

   

5 Do nosso amor está tão verde a palma,  

 Porque pareces uma arrependida?!  

 Sem ter a luz do riso de tu’alma,  

 Minh’alma é pobre, triste, dolorida...  

   

 Teu sofrimento faz-me vir o pranto... PS soffrimento 

10 Se sobre a dor teu coração debruça, PS dôr 

 Meu coração também sente e soluça... PS também 

   

 Virgem! te peço meu romance santo:   

 P’ra que feliz minh’alma triste viva,  

14 Não fiques nunca triste e pensativa...  
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Revés 

 

Segundo a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 117), o soneto dispõe de dois 

testemunhos: um manuscrito (RVM) no CSC1 (f.11r) e um impresso (RVL) publicado no LIP 

(p. 17). Como não foi encontrado nenhum dado novo acerca de novos testemunhos ou 

variantes, apresentam-se, a seguir, o texto crítico segundo Patrício Barreiros (2012, p. 117) e a 

análise das variantes.  

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

O soneto foi expressivamente modificado pelo escritor, as mudanças dos textos 

apresentam variantes substanciais, principalmente o primeiro quarteto, que foi praticamente 

todo modificado. RVM apresenta o título “Revez”, já RVL apresenta “REVÉS”. RVM (V. 1) 

traz: “Vaguei, contigo, sobre os Andes da illusão...”; enquanto que RVL traz: “Nas alturas 

azues dos Andes da Illusão,”. RVM (V. 2) traz “Olhamos um porvir de glórias scintillando...”, 

em RVL consta “Viviamos nós dois, dias azues passando...”. RVM (V. 3) apresenta 

“Amamos-nos demais... Dei-te meu coração...” e RVL “Amamo-nos demais... Meu jovem 

coração”. RVM (V. 4) traz “Vivi dentro de ti, teu íntimo, beijando...” e RVL “Vivia dentro 

em ti, dentro do teu, pulsando...”  Nos demais versos a maior parte das variantes que ocorrem 

entre os testemunhos estão relacionadas à acentuação à ortografia e à pontuação: “Continúas” 

em (RVM) e “Continuas” em (RVL), no (V. 6); “dor” em (RVM) e “dôr” em (RVL), no (V. 

7). Divergem também no uso de reticências no final dos Vs. 1, 3, 6 e 12, após os verbos 

“sonhar” e “cantar” e do advérbio “muito”, no (V. 12); depois do pronome “mim”, no (V. 13). 

Quanto ao uso de exclamações, as variantes divergem no final do (V. 6), após a verbos 

“sonhar” e “cantar”, no advérbio “muito” no (V. 12) e após “mim” no (V. 13). Este é um dos 

aspectos que mais aparecem na obra de Eulálio Motta, a troca das reticências pelas 

exclamações e vice-versa. 

 

Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base RVL, por ser o último testemunho publicado em vida 

do poeta.  
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Figura 12 - Fac-símile do LIP (p. 17). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

RVL 

 

REVÉS RVM Revez (s.a) 

  

 Nas alturas azuis dos Andes da Ilusão, RVM Vaguei, contigo, sobre os Andes da 

Illusão... 

RVL azues  Illusão, 

 Vivíamos nós dois, dias azuis passando... RVM Sonhamos um porvir de glorias, 

scintillando... RVL Viviamos  azues 

 Amamo-nos demais... Meu jovem coração RVM Amamos-nos demais... Dei-te meu 

coração... 

 Vivia dentro em ti, dentro do teu, pulsando... RVM Vivi dentro de ti, teu intimo, 

beijando... 

   

5 Continuas por lá... o azul do céu, roçando... RVM Continúas  céo RVM. Continua  

céo, 

 Mas, eu, (pobre de mim!) não continuo, não! RVM Mas... eu...  não... 

RVL continúo, 

 Desci, pleno de dor, entre angustias rolando, RVL dor 

 E vivo, desgraçado, às tontas, pelo chão... RVM  RVL ás  

   

 Hoje, levanto a vista e não te alcanço mais... RVM alcanso 

10 Inda estás a sonhar a vida bonançosa  

 De cânticos de luz, de risos ideais... RVM De canticos (s.a.) e luz de risos e 

ideaes... RVL De canticos  (s.a) ideaes 

   

 Continua a sonhar! canta! ri muito! ri! RVM. Continúa a sonhar... canta!... ri 

muito!...ri!... RVL. Continúa  

 Mas não rias de mim! não sejas orgulhosa RVM.  mim... Não  

14 Que poderás descer também como eu desci! RVM. tambem (s.a.) desci, RVL. também 

(s.a.)  
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15 de abril 

 

Segundo a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 119), o soneto dispõe de apenas um 

testemunho; trata-se de um recorte (15A) do jornal Mundo Novo colado no CL (f.1r). Como 

não foi encontrado nenhum dado novo acerca de novos testemunhos ou variantes, apresenta-

se, a seguir, o texto crítico segundo Patrício Barreiros (2012, p. 119). 

 

Descrição física do testemunho 

15A 

 

Na parte superior do recorte consta, em caixa alta, a inscrição “MUNDO NOVO”, 

abaixo e centralizado encontra-se o título do soneto. O segundo quarteto e o segundo terceto 

encontram-se recuados da margem esquerda. Na linha 17, consta o nome do autor em caixa 

alta. À linha 18, “Bahia, 15-4-927”. Percebe-se que o recorte trata-se de uma publicação em 

jornal. 
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Figura 13 – Fac-símile do CL (f.1r). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

15A 

 

15 DE ABRIL   

  

 Um ano a mais, na vida, me aparece... 15A anno  apparece... 

 Dos passados, porém, tão diferente! 15A porem tão differente! 

 Ai! como tudo, a mim, desaparece... 15A desapparece... 

 Como tudo se acaba de repente...  

   

5 O sonho róseo, belo, refulgente, 15A  Róseo, bello, 

 Que alcançar: eu julguei que inda pudesse,  

 Esqueceu-me... deixou-me, indiferente... 15A indifferente... 

 Somente a dor é que me não esquece... 15A dor 

   

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

10 A minha mocidade, vai levando 15A vae 

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

   

 Enquanto eu vou, com lágrimas no rosto,   15A Emquanto lagrimas  

 Pelos montes da vida, carregando  

14 O madeiro pesado de um desgosto!...  
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Conversão 

 

De acordo com a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 125), o soneto dispõe de nove 

testemunhos: um recorte impresso não identificado, colado no CL (f.6r), identificado com a 

abreviatura (CVRñ); sete impressos: um no LIP (p. 31), identificado como (CVL1); um no 

LCMC1 (p. 29-30), identificado pela abreviatura (CVL2); um no LCMC2 (p. 20), identificado 

por (CVL3);  um no LAPBM  (p. 62) e um no LA1982 (p. 150), identificado pelas 

abreviaturas (CV81) e (CV82) respectivamente; um datiloscrito- DCMC2 (f.21) identificado 

como (CVD); e dois manuscritos, um no CCMC3 (f.10r), identificado por (CVM1), e outro 

no CCMC3 (f.23r), identificado pela abreviatura (CVM2). Em nossa pesquisa, não 

encontramos nenhum dado novo acerca de novos testemunhos ou variantes. Por isso, 

apresentam-se, a seguir, o texto crítico segundo Patrício Barreiros (2012, p. 125) e a análise 

das variantes. 

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

Os testemunhos apresentam variações na pontuação (reticências, ponto, vírgula, 

exclamação e travessão) e na grafia de algumas palavras (CVRñ e CVL1 são anteriores à 

reforma ortográfica de 1943). No V. 2, apenas CVRñ e CVL1 trazem o pronome “eu”. CVL3 

não traz a preposição “em” no V. 4, CV82 traz “minha alma” no V. 4 e, no mesmo verso, 

CVM2 traz “min'alma”, enquanto os outros testemunhos trazem “minh’alma”. CV81, CV82 e 

CVM1 trazem, no V. 9, o substantivo “fé” em minúsculo.  

Nesse poema, é possível perceber que o escritor foi um poeta insaciável. As marcas de 

idas e vindas presentes no texto demonstram uma forte compulsão pela escrita e a busca pela 

perfeição. O soneto Conversão exemplifica perfeitamente esse processo da criação artística. 

Verificaram-se nove versões do texto, em que as mutações inerentes ao processo de criação 

são perceptíveis desde o seu momento inicial até o momento do ideal estético, a versão 

considerada final pelo autor. Dentro desse processo de gênese do texto, percebem-se 

mudanças ortográficas e variações nos campos da sintaxe e do léxico. Há uma grande 

quantidade de mudanças de pontuação, predominantemente a substituição da exclamação 

pelas reticências ou pelo ponto final, e do ponto final pelas reticências. 
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Seleção do texto de base 

 
Tomou-se como texto de base CVM2, por ser o texto mais recente e avalizado pelo 

autor que estava destinado à 3ª edição do livro Canções do meu caminho, o qual não veio a 

lume. Porém o autor demonstrou que tinha a intenção de publicá-lo. 

 

Figura 14: Fac-símile do CVM2 (f.23r). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

CVM2 

 

CONVERSÃO  

  

 Eu era quase ateu, antigamente... CVRñ CVL1 atheu (s.v.) antigamente, 

CVD CVL2 CVL3 CV81 CV82 CVM1 

ateu (s.v.) antigamente (s.r.) 

 Vivia... até não sei como vivia... CVRñ como eu vivia... CVL1 como eu 

vivia! CVL2 CVD CVL3 CV82 como 

vivia! CV81 como vivia. 

 Como um poeta infeliz, crendo somente CVRñ CVL1  - crendo CVL2 infeliz: - 

crendo sòmente 

 no verso que em min´alma aparecia... CVL1 apparecia. CVRñ CVD CVL3 

CV81 CV82 aparecia.  CVL2 aparecia!  

CV82 minha alma CVL3 que minh´alma 

   

5 Que existe céu, que existe um Deus clemente, CVRñ CVL1 ceo. 

 Nunca ninguém me convencer podia... CVRñ CVL1 CVM2 ninguem  CVL2. 

podia. 

 Todo o meu Deus vivia, unicamente,  CVL1 Deus, vivia, unicamente, 

 de um verso morto numa rima fria... CVD CVL3 CV81 CV82 fria. 

   

 Mas tal descrença morta vejo agora... CVRñ Mas, tal descrença, CVD CVL3 

CV81 CV82 agora. CV81 descrença, 

morta CVL2 agora! 

10 E a Fé bondosa, com sorriso gaio, CVRñ CVL1 CVD CVL3 a Fé, bondosa,  

CVL1 CVL3 CVM2  gáio CV81 CV82 

AVM1 fé 

 vai me guiando pela vida a fora... CVRñ a fora (s.r.) CV82 afora (s.r.) CVL2 

afóra... 

   

 Porque católico tornei-me, quando CVRñ CVL1 catholico CVRñ CVL1 

CVL2 CVD CVL3 CV81 CVL82 tornei-

me, quando,  

 numa noite feliz de um mês de maio, CV81 maio (s.v.) 

14 eu vi, de joelhos, meu amor rezando... CVL2 rezando! 
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Esquecida 

 

Segundo a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 123), o soneto dispõe de dois 

testemunhos: um manuscrito (EQM) no CL (f.6r) e um impresso (EQL) publicado no LIP (p. 

21). Como não foi encontrado nenhum dado novo acerca de novos testemunhos ou variantes, 

apresenta-se, a seguir, o texto crítico segundo Patrício Barreiros (2012, p.123) e a análise das 

variantes.  

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

Neste soneto, apesar de não haver variantes substanciais, há marcas que comprovam 

que o escritor voltou ao texto para modifica-lo. Os dois testemunhos apresentam traços 

comuns, apenas divergindo na pontuação (uso de reticências no título e nos Vs. 3 e 4, no 

EQM) e na acentuação dos verbos em EQL (“zêlo” V. 10 e “dêr” V. 12). No V.14, o ecritor 

muda a sintaxe do verso:  em EQM aparece “E eu, quando, a vir, assim, tão esquecida,” e em 

EQL consta: “E eu, quando a vir, assim, tão esquecida,”. 

 

Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base EQL, por ser o texto mais recente e avalizado pelo 

autor. 
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Figura 15 – Fac-símile do LIP (p.21). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

EQL 

 

ESQUECIDA EQM Esquecida... 

  

 Ela talvez não me conheça mais EQM EQL Ella 

 Quando me vir... Depois de tantos anos, EQM EQL anos 

 Se esquecem risos, não se lembram ais,  EQM ais { , } /...\ 

 Tudo parece à luz de outros enganos... EQM EQL á 

   

5 Os caprichos do tempo são fatais... EQM EQL fataes 

 Glória, desgraças, crenças, desenganos, QEL2 desgraças. Crenças 

 Tudo morre... Depois de tantos anos, EQM EQL anos 

 Ela talvez não me conheça mais... EQM EQL Ella 

   

 Ela esqueceu de tudo... Ela esqueceu EQM EQL Ella Ella  

 10 Que, com o zelo maior de minha vida, EQL zelo 

 Guardo a cartinha que ela me escreveu... EQM EQL ella 

   

 No seu modo de ver, tudo acabou... EQL vêr 

 E eu, quando a vir, assim, tão esquecida, EQM quando, a vir, assim 

14 Lembrarei tudo que entre nós passou...  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Corrigiu-se um erro óbvio de impressão. No EQL, há uma ponto após a palavra “desgraça”, entretanto a 

palavra que segue apresenta a inicial minúscula, e trata-se de uma enumeração. 
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Ouvindo o mar 

  

De acordo com a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 124), o soneto dispõe de dois 

testemunhos: um manuscrito (OMM) no CL (f.7r) e um impresso (OML) publicado no LIP (p. 

14). Como não foi encontrado nenhum dado novo acerca de novos testemunhos ou variantes, 

apresentam-se, a seguir, o texto crítico segundo Patrício Barreiros (2012, p. 124) e a análise 

das variantes. 

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

Neste soneto, apesar de não haver variantes substanciais, há marcas que comprovam 

que o escritor voltou ao texto para conferi-lo. O autor reproduziu o manuscrito OMM, 

alterando a pontuação, suprimindo ou acrescentando reticências e exclamações. Em OVM, o 

título é seguido de reticências. No V. 1, em OVL consta: “Oh velho mar da cor da dulcida 

esperança”, enquanto em OVM traz “Oh! velho mar da côr da dulcida esperança”. No V. 2, o 

advérbio “mais” em OVL é precedido de exclamação, enquanto em OVM, de reticências. No 

V. 3, o escritor muda a entonação dos versos, na variante OVL, aparece: “Eu creio, oh velho 

mar, qualquer desesperança” enquanto em OVM: “Eu creio, oh! velho mar! qualquer 

desesperança”. No V. 5, o substantivo “padecimento” em OVL é precedido das reticências, 

enquanto em OVM, do ponto final, etc. Em OML, o autor dedica o soneto “Ao poeta das 

‘Horas Lyricas’, José Bastos”.  

 

Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base OML, por ser o texto mais recente e avalizado pelo 

autor. 
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Figura 16 – Fac-símile do LIP (p.14). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

OML 

 

OUVINDO O MAR OMM Ouvindo o mar... 

   

 Ao poeta das “Horas Líricas”, José Bastos OML Lyricas 

   

 Oh velho mar da cor da dulcida esperança OMM Oh! OMM OML côr 

 Que eu já não tenho mais! ouvindo o teu lamento, OMM mais... ouvindo 

 Eu creio, oh velho mar, qualquer desesperança  OMM. oh! velho mar! 

 É que te faz gemer com tanto sentimento...  

   

5 Escuto o teu gemido e meço a semelhança  

 Entre o desgosto teu e o meu padecimento... OMM padecimento. 

 Talvez da minha dor a mesma aguda lança OMM OML dor 

 Arranque-te do peito este soluço lento...  

   

 Sofres como eu, oh mar! somos dois infelizes! OMM OML Soffres OMM oh! Mar 

infelizes... 

10 Porém à praia, ao vento e a quem te escuta e a tudo,  OMM OML Porem á OMM ao vento, 

te ouve  

 A dor que te vai n’alma em teu soluço dizes... OMM OML dôr. OML vae nalma 

OMM soluço, OML nalma3 

   

 Eu sofro mais, portanto... eu sofro duplamente OMM OML soffro duplamente 

 Porque vivo sofrendo eternamente mudo OMM OML soffrendo 

    14 Sem saber explicar o que minh’alma sente!  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Há um erro de impressão na grafia da palavra “nalma” que deveria ser “n´alma”, conforme o estilo do autor e 

a norma gramatical vigente, nesse caso, optou-se por corrigir a grafia dessa palavra. 
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Olhando a vida 

 

Segundo a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 122), o soneto dispõe de dois 

testemunhos: um recorte impresso não identificado (OVRñ), colado no CL (f.8r), e um 

impresso (OVL) publicado no LIP (p. 36). Como não foi encontrado nenhum dado novo 

acerca de novos testemunhos ou variantes, apresentam-se, a seguir, o texto crítico segundo 

Patrício Barreiros (2012, p. 122) e a análise das variantes. 

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

Em OVRñ, o título está envolto numa moldura, no lado esquerdo há uma fotografia de 

busto do autor, também envolvida numa moldura. Na parte superior do recorte está escrito, 

em tinta azul, “Bª, 1928”. No verso 3, do primeiro terceto, há uma correção em tinta preta no 

substantivo “serenidade”. À linha 16, consta o nome do autor em caixa alta e letras separadas. 

O recorte está colado por cima do manuscrito do soneto CONVERSÃO e, duas linhas abaixo, 

em tinta preta, lê-se “Bahia, Novembro de 927”. Em OVL consta, na altura superior da 

página, centralizado, ILLUSÕES QUE PASSARAM; no ângulo direito consta a numeração 

da página e, abaixo, um traço horizontal. O título está recuado à margem esquerda, em caixa 

alta, sublinhado por dois traços. À L. 2, consta “Para meu irmão, Durval de Miranda Motta”.  

Os dois testemunhos apresentam apenas pequenas variações na pontuação e na grafia 

de algumas palavras. OVRñ (V. 1) consta “Eu cheguei ao fim desta jornada” e  OVL“Cheguei 

eu ao fim desta jornada,”. Percebe-se que o autor reproduziu OVRñ, fazendo pequenas 

alterações. Em OVRñ, nos versos 4 e 5 consta “Chegarei eu ao fim desta jornada,/ Ou 

cansarei antes de lá chegar?!”, já em OVL as aspas são suprimidas. No V. 4 de OVRñ, o 

escritor escreveu o verbo “cançarei” com “ç”, já em OVL ele o escreve de forma correta, o 

que demonstra lapso do autor ou do editor. No V 5, o advérbio “nada” em OVL é precedido 

de reticências, enquanto em OVRñ, não. O V. 8 de OVL está entre aspas, em OVRñ, não. No 

V 11 de OVRñ, o autor escreve “Bradando surge com serenidade:”, mas depois cancela o 

substantivo “serenidade” e o substitui por “severidade”, que permanece também em OVL. No 

V. 13 de OVL,  consta “Receba a dor, mui resignado e forte,”, já em OVRñ  “Receba a dor, 

resignado e forte,”. 
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Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base OVL, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor.  

 

Figura 17 – Fac-símile do LIP (p.36). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

OVL  

 

OLHANDO A VIDA  

  

Para meu irmão, Durval de  Miranda Motta  

  

 Eu, contemplando a abóbada azulada,  OVRñ OVL aboboda 

 A Deus, às vezes, fico a perguntar: OVRñ OVL ás 

 “Chegarei eu ao fim desta jornada, OVRñ Eu chegarei jornada, (s. asp.) 

 Ou cansarei antes de lá chegar?!” OVRñ cançarei (s. asp.) 

   

5 Silêncio... Deus não me responde nada... OVRñ OVL Silencio (s.a) OVRñ nada (s.r) 

 Então, murmuro, vendo desabar,  

 Dentro de mim, a crença idolatrada:  

 “A vitória jamais hei de cantar!” OVRñ (s. asp.) OVL OVRñ Victoria 

   

 Mas logo após, o vulto da Vontade,  

10 Diante de mim, num gigantesco porte, OVRñ OVL deante 

 Bradando surge com severidade: OVRñ {serenidade} /severidade\ 

   

 Nunca sejas da vida um maldizente!  

 Receba a dor, mui resignado e forte, OVRñ dor, resignado e forte, OVL dor 

(s.a.) 

14 E vencerás definitivamente!  
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Quando eu morrer 

 

De acordo com a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 121), o soneto dispõe de dois 

testemunhos impressos: um recorte (QEJ) do jornal Mundo Novo colado no CL (f.4r) e um 

impresso (QEL) no LIP (p.33). Como não foi encontrado nenhum dado novo acerca de novos 

testemunhos ou variantes, apresentam-se, a seguir, o texto crítico segundo Patrício Barreiros 

(2012, p. 121) e a análise das variantes. 

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

Apesar das mudanças de um texto para outro não apresentar marcas substanciais, 

percebe-se que o escritor voltou ao texto para modificá-lo . Os dois testemunhos apresentam 

traços comuns, apenas divergindo na pontuação e na grafia de algumas palavras. V. 2 “pezar” 

QEJ, “pesar” QEL; V. 7 “Morte” QEJ, “morte” QEL; V. 9 “chorareis! ó” QEJ, “chorareis, oh” 

QEL; V. 10 “embuçadas...” QEJ, “embuçadas!” QEL; V. 1 “macábro” QEL, “macabro” QEJ; 

V. 3 “vio” QEL, “viu” QEJ; V. 5 “esse” QEJ, “este” QEL; V. 14 “caixão!” QEL, “caixão...” 

QEJ. As modificações foram, dessa forma, realizadas apenas por questão de estilo. 

 

Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base QEL, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor.  
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Figura 18 - Fac-símile do LIP (p.33). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

QEL 

 

QUANDO EU MORRER QEJ Quando eu morrer... 

  

 Quando, macabro, soluçando, o sino, QEL macábro, 

 Num blam plangente, com pesar profundo,  QEJ pezar 

 Disser à terra que me viu menino, QEL vio QEJ  á  menino (s.v.) 

 Que para sempre me ausentei do mundo...  

   

5 Quando, em procura do último destino, QEJ QEL ultimo 

 Deixar p’ra sempre este viver jucundo... QEJ esse 

 Ai! quando a morte, em negro desatino, QEJ Morte 

 Da sepultura me levar ao fundo,  

   

 Não chorareis, oh minhas namoradas! QEJ chorareis! ó 

10 Não ficareis de angustias embuçadas! QEJ embuçadas... 

 Ao contrario, rireis sem compaixão, QEJ rireis,  

   

 Quando virdes meus pais e irmãos de bruços, QEL paes QEJ  paes 

 Num concerto funéreo de soluços, QEL funéreo  

14 Sobre a noite infeliz do meu caixão.  
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Noite 

 

Conforme a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 126),  o soneto dispõe de dois 

testemunhos: um manuscrito (NTM) no CL (f.13r) e um impresso (NTL) publicado no LIP (p. 

10). Como não foi encontrado nenhum dado novo acerca de novos testemunhos ou variantes,  

apresentam-se, a seguir, o texto crítico segundo Patrício Barreiros (2012, p.126) e a análise 

das variantes. 

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

O soneto não foi expressivamente modificado pelo escritor, as mudanças não 

apresentam variantes substanciais, mas indicam o retorno do escritor ao texto. Os dois 

testemunhos apresentam traços comuns, porém divergem na pontuação, na grafia de algumas 

palavras e na composição de alguns versos. No V. 2. NTM “nss’ alma”, NTL “nossa alma”,  

V. 4 NTM “Pelo sereno, vem do firmamento”, NTL “Sóbe da terra e cae do firmamento”. No 

V. 9 de NTM, o escritor faz a substituição por sobreposição na entrelinha superior, ao riscar 

“Porem nas” e acrescentar “Mas pelas”. 

 

Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base NTL, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor.  
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Figura 19 – Fac-símile do LIP (p.10). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

NTL 

 

NOITE  

  

 Vejo escurece(r), pouco a pouco, o dia... NTM escurece (s.v.) a pouco (s.v.) dia. 

NTL4   

 E a noite cai num entorpecimento, NTM em{tor}pecimento, 

 Como em nossa alma, após uma alegria,  NTM nss´alma 

 Cai, cismadora, a treva de um tormento... NTM NTL scismandora STM tormento. 

   

5 Sobe da terra e cai do firmamento NTM Pelo sereno, vem do firmamento 

NTL Sóbe cae 

 Uma tristeza amargamente fria... NTM tristesa 

 Há em tudo um gesto de arrependimento, NTM NTL ha (s.a) 

 De dissabor e de melancolia...  

   

 Mas pelas folhas dos sombrios campos, NTM {Porem nas} [↑ Mas pelas] 

10 Onde um silêncio lânguido se expande, NTM NTL silencio languido se e{s} 

/x\pande 

 Há tanta luz de tantos pirilampos, NTM NTL Há (s.a.) pyrilampos, 

   

 Que sob o céu muito estrelado e lindo NTM céo estrellado e lindo,  NTL ceo 

estrellado  

 Parece a terra um lago muito grande  

14 Onde as estrelas se contemplam rindo! NTM NTL esrellas NTM rindo... 

   

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Corrigiu-se a palavra “escurece” para “escurecer”. 
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Para esquecer 

 

Segundo a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 127),  o soneto dispõe de dois 

testemunhos: um manuscrito (PEM) no CL (f.14r) e um impresso (PEL) publicado no LIP (p. 

23). Como não foi encontrado nenhum dado novo acerca de novos testemunhos ou variantes, 

apresentam-se, a seguir, o texto crítico segundo Patrício Barreiros (2012, p. 127) e a análise 

das variantes.  

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

Os dois testemunhos apresentam apenas pequenas variações na pontuação (reticências, 

exclamações e vírgulas) e na grafia de algumas palavras. Em PEL, V.1 consta “havia,” e em 

PEM “havia”, no V.2 o signo de pontuação utilizado pelo escritor em PEL foi a vírgula e, em 

PEM, ele utiliza as reticências. No V. 9, consta em PEM “oh! amigo! O esquecimento,”, 

enquanto em PEL “oh amigo! O esquecimento”. No V. 12 em PEM, consta “Mas... illusão 

traiçoeira!” e em PEL, “Mas... (illusão traiçoeira!)”. 

 

Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base PEL, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor.  
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Figura 20 – Fac-símile do LIP (p.23). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

PEL 

 

PARA ESQUECER Para esquecer... 

  

 Muito tempo já havia, me pesava PEM havia (s.v) 

 A lembrança infeliz do meu amor,  PEM amor... 

 E crescia demais e se alastrava  

 Dentro em meu peito a árvore da dor, PEM dôr, PEM PML arvore (s.a) 

   

5 Quando, um dia, tristonho, eu meditava PEM tristonho { , } 

 Sob um frio sereno de sol-pôr,  

 Um amigo, a meu lado, me falava PEM PEL fallava  

 Num gesto belo de um consolador: PEM PEL bello 

   

 Esquece, oh meu amigo! o esquecimento PEM oh! amigo! O esquecimento, 

10 Tem no mundo esgotado muito pranto... PEM Tem, no mundo, pranto (s.r.) 

 E esmurando muito sofrimento... PEM soffrimento! PEL soffrimento... 

   

 Quis esquecer... Mas, (ilusão traiçoeira!) PEM Mas... illusão traiçoeira! – PEL 

ilusão 

 Para a gente esquecer padece tanto PEM agente 

14 Que é melhor se lembrar a vida inteira!  
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Tua impiedade 

 

Segundo a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 129), o soneto dispõe de dois 

testemunhos: um manuscrito (TIM) no CL (f.17r) e um impresso (TIL) publicado no LIP (p. 

20). Como não foi encontrado nenhum dado novo acerca de novos testemunhos ou variantes, 

apresentam-se, a seguir, o texto crítico segundo Patrício Barreiros (2012, p. 129) e a análise 

das variantes. 

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

O soneto não foi expressivamente modificado pelo escritor, mas há marcas que 

demonstram o processo de criação. Em TIM, o título encontra-se centralizado na linha 1, após 

há um “x” a lápis. À L. 20, consta “Bª, Fevereiro, 928”. Em TIL, na altura superior da página, 

centralizado, consta ILLUSÕES QUE PASSARAM..., no ângulo direito consta a numeração 

da página. O título está recuado à margem esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois traços. 

No V. 1, em TIL o advérbio “porventura” está escrito junto, enquanto em TIM, separado “por 

ventura”. No V. 7, em TIL o verbo “encontrares” é seguido de vírgula, enquanto em TIM, 

não. No V. 14 de TIL, o sinal de exclamação fecha o poema, já em TIm há ausência de sinais 

de pontuação. 

 

Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base TIL, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor.  
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Figura 21 – Fac-símile do LIP (p.20). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

TIL 

 

TUA IMPIEDADE  

  

 Se, por ventura, eu te encontrar um dia,  TIL porventura 

 Mergulhado em tristíssimos cismares, TIM TIL tristissimos (s.a.) scismares, 

 Muito pálida a tez, fisionomia TIM TIL  pallida phisionomia 

 Encaveirada e branca de penares,  

   

5 Tentarei, com pesar de teus pesares,  

 Tirar-te d’alma a dor acerba e fria... TIM TIL dor 

 Mas, se ao contrário, um dia me encontrares,  TIM TIL contrario (s.a) TIM encontrares 

(s.v) 

 Sobre aguçados cardos de agonia,   

   

 Ao léu da sorte, como um ébrio, rouco TIM TIL léoTIM TIL ebrio (s.a.) 

10 De sede e fome, em prantos te pedindo, TIM TIL sêde TIM pedindo (s.v.) 

 P´ra minha dor de compaixão um pouco,  TIM TIL dor 

   

 Será debalde te dizer meu nome...  

 Indiferente, passarás sorrindo... TIM TIL Indifferente 

14 E eu morrerei de sentimento e fome! TIM fome (s.e.) 
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A culpa 

 

Segundo a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 130), o soneto dispõe de dois 

testemunhos: um manuscrito (ACM) no CL (f.18r) e um impresso (ACL) publicado no LIP 

(p. 18). Como não foi encontrado nenhum dado novo acerca de novos testemunhos ou 

variantes, apresentam-se, a seguir, o texto crítico segundo Patrício Barreiros (2012, p. 130) e a 

análise das variantes. 

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

Em ACM, o título encontra-se centralizado na linha 1, após há um “x” escrito a lápis. 

No V. 4, o artigo “um” foi encoberto pelo artigo “o” e, no V. 12, o adjetivo “perfido” está 

riscado; na entrelinha, há o adjetivo “cruel”. À linha 20, consta “Bahia, Fevereiro de 928”. Já 

em ACL, na altura superior da página, centralizado, consta ILLUSÕES QUE PASSARAM, 

no ângulo direito consta a numeração da página e, abaixo, um traço horizontal. O título está 

recuado à margem esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois traços. Os dois testemunhos 

apresentam apenas pequenas variações na pontuação, na ortografia e ordem de algumas 

palavras. No V. 1 de ACM “ Não te vi mais. Tu nunca mais me viste.”, enquanto em  ACL 

consta “ Não te vi mais... Tu nunca mais me viste...” o autor substituiu o ponto final pelas 

reticências. O escritor também acrescenta reticências a V. 2 e o verbo de ACL após o verbo 

“morreram”. No manuscrito, no V. 4, há uma substituição do artigo “um” pelo artigo “o”. No 

V. 5, em ACM consta “Não! Já não bate, treme... tão cansado,” enquanto em ACL “Não, já 

não bate, treme... tão cansado,”. No V. 12, em ACM o escritor faz uma substituição por 

sobreposição do adjetivo “pérfido” por “cruel”. Em ACL, consta “Que me quis ver neste 

martírio assim.”, enquanto em ACM “Que quis me ver neste martírio assim.”. 

 

Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base ACL, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor.  
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Figura 22 – Fac-símile do LIP (p.18). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

ACL 

 

A CULPA  

  

 Não te vi mais... Tu nunca mais me viste... ACM mais.  viste. 

 As ilusões morreram... Fatigado, ACM morreram  ACM ACL illusões 

 Envelhecido, desgostoso e triste,  

 Bate em meu peito o coração, coitado! ACM  {um} / o\  

   

5 Não, já não bate, treme... tão cansado, ACM Não! 

 Nem mais bater meu coração resiste...  

 Porque tu, asfixiar nosso passado ACM ACL asphyxiar  ACM passado, 

 No calor de outro sonho, conseguiste... ACM conseguiste. ACL calôr 

   

 Sofri demais e hei de sofrer... no entanto, ACM ACL Soffri  soffrer... 

10 Não te julgo culpada deste pranto  

 Que hei de jorrar da vida até o fim...  

   

 A culpa é do Destino cruel... do Fado ACM {perfido}  [↑cruel ] 

 Impiedoso, tirano, desalmado, ACM ACL tyranno 

14 Que me quis ver neste martírio assim. ACL martyrio ACM quiz me ver 

martyrio 
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Quando seu vulto.... 

 

Conforme a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 131), o soneto dispõe de um único 

testemunho manuscrito (QV), no CL (f.19r). Como não foi encontrado nenhum dado novo 

acerca de novos testemunhos ou variantes, apresenta-se, a seguir, o texto crítico segundo 

Patrício Barreiros (2012, p. 131). 

 

Descrição física do testemunho 

QV 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 21 primeiras linhas das 22 que 

compõem a folha. O título encontra-se centralizado na linha 1. A folha está amarelada devido 

à ação do tempo. Há rasuras, substituições por sobreposição ilegíveis nos V. 5 e 7. À linha 21, 

“Bahia, Abril de 1928”. Há uma marca de conferência, logo após o título. 
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Figura 23 – Fac-símile do CL (f.19r). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO  

 

QV 

 

QUANDO SEU VULTO...  

  

 Tento escrever um quadro mui pomposo  

 E lembro um rio, uma casinha, um monte,  

 E se afogando, o sol tuberculoso,  

 Em vômitos de sangue, no horizonte. QV vômitos horisonte. 

   

5 Debalde. Então um quadro mais airoso QV qua{nto}}/ndo\ 

 Tento encontrar na história de uma fonte. QV historia 

 Inda debalde... E o esforço tão penoso  

 Já me fatiga e me enrubesce a fronte. QV enrubece  

   

 Desiludido, deixo a pena a um lado. QV Desilludido, penna  

10 Mas quando à mente vem me aparecendo QV á 

 O vulto dela, ingênuo e delicado,  QV della, ingenuo 

   

 Feito de graça e de simplicidade,  

 Sobre o papel, em minha mão, tremendo,  

14 A pena corre com facilidade. QV penna 
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O sábio 

 

Segundo a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 132), o soneto dispõe de cinco 

testemunhos: um manuscrito (OSM) no CL (f.21r), um impresso (OSL1) no LIP (p. 15), um 

impresso (OSL2) no LCMC1 (p. 77-8), um datiloscrito (OSD) no DCMC2, (f. 46r) e um 

impresso (OSL3) no LCMC2 (p. 57). Em nossa pesquisa, não encontramos nenhum dado 

novo acerca de novos testemunhos ou variantes. Por isso, apresentam-se, a seguir, o texto 

crítico segundo Patrício Barreiros (2012, p. 132) e a análise das variantes.  

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

Em OSM, o título encontra-se centralizado na L. 1. À linha 20, consta “Bahia, 

setembro, 928”. Em OSL1, na altura superior da página, centralizado, consta o nome do autor, 

no ângulo direito consta a numeração da página e, abaixo, um traço horizontal. O título está 

recuado à margem esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois traços. Em OSD, o título 

encontra-se centralizado na parte superior da folha, em caixa alta, com espaçamento entre as 

letras. No ângulo superior, à direita, consta em tinta azul, o número “83”. Já em OSL3, à L. 1 

consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 15, os versos.  

O soneto foi expressivamente modificado pelo escritor, as mudanças dos textos 

apresentam variantes substanciais que demonstram a criação em processo. Os testemunhos 

OSL1, OSL2, OSD e OSL3 apresentam variações na pontuação e na grafia de algumas 

palavras. Em todas as variantes consta no V. 2 “Sente-lhe arder na mente a convicção”, porém 

em OSL1 consta “Sente arder-lhe na mente a convicção”. No V. 5 de OSM consta “Descobre 

mais um mal... Aguça e afina” enquanto nas outras lições consta “Descobre mais um mal. 

Aguça e afina”. OSM diverge dos demais no V. 8 “scisma”, enquanto as outras lições 

apresentam “estuda”, e no V. 10 “nova  cura”, enquanto as outras lições apresentam “meio à 

cura”. A maior parte das variantes que ocorrem entre os testemunhos estão relacionadas à 

pontuação, à acentuação e à ortografia. No entanto o testemunho OSM apresenta mais 

diferenças, comparando-o com os demais, por ter sido a primeira versão do texto.  

 

Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base OSL3, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor.  
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Figura 24 – Fac-símile do LCMC2 (p. 57). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

OSL3 

 

O SÁBIO...  

  

 Ei-lo, estudando, o sábio, Adamantina, OSM Eil-o 

 Sente-lhe arder na mente a convicção OSL1 Sente arder-lhe OSL35 

 de achar com que consiga, em medicina, OSM OSL1 medicina (s.v.) 

 à vida humana dar prolongação.  

   

5 Descobre mais um mal. Aguça e afina OSM mal... aguça 

 a inteligência para achar, então, OSM OSL1 intelligencia 

 Algum remédio a combatê-lo. Inclina OSM OSL1 remedio OSL1 combatel-o 

 a fronte, estuda, encontra a solução. OSM A fronte, scisma, 

   

 Surge outro, após. A inteligência apura, OSM após, a intelligencia apura. OSL1 

intelligencia 

10 se esforça, luta, encontra meio à cura, OSM nova cura. 

 Eis que outro mais toda atenção lhe furta! OSM OSL1 attenção 

   

 E o horizonte da ciência, a cada instante, OSM OSL1 sciencia 

 se lhe torna mais largo, mais distante...  

14 E a vida... a vida cada vez mais curta!  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Acrescentou-se um hífen entre as palavras “Sente” e “lhe”, ficando “Sente-lhe”. 
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A cegonha 

 

Segundo a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 133), o soneto dispõe de dois 

testemunhos: um manuscrito (CGM)  no CL (f.23r) e um impresso (CGL) publicado no LIP 

(p. 34). Como não foi encontrado nenhum dado novo acerca de novos testemunhos ou 

variantes, apresentam-se, a seguir, o texto crítico segundo Patrício Barreiros (2012, p. 133) e a 

análise das variantes. 

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

Como o soneto não foi expressivamente modificado pelo escritor, as mudanças de um 

texto para outro não apresentam variantes substanciais. Os dois testemunhos diferenciam-se 

apenas na grafia de algumas palavras e na pontuação (uso de reticências e exclamações). Em 

CGM, o título encontra-se centralizado na linha 1, após há um “x” escrito a lápis. Há uma 

rasura no V. 14, na contração “na”, no V. 9. À linha 20, consta “Bahia, setembro, 928”. Em 

CGL, na altura superior da página, centralizado, consta ILLUSÕES QUE PASSARAM.... No 

ângulo direito consta a numeração da página e abaixo um traço horizontal. O título está 

recuado à margem esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois traços. À extremidade inferior 

esquerda, a folha está rasgada, comprometendo a leitura das primeiras palavras do último 

terceto.  

 

Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base o CGL, por ser o testemunho mais recente, publicado 

em vida do autor. Entretanto, as lacunas serão preenchidas tomando-se a lição do manuscrito.  
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Figura 25 – Fac-símile do LIP (p.34). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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Figura 26 – Fac-símile do CL (f.23). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

CGL 

 

A CEGONHA  

  

            Ao meu distinto e talentoso amigo Antonio da Silva Garcia     CGL distincto 

  

 Daquele lago à beira, há muito tempo existe CGM CGL Daquelle á CGL lágo 

CGM tempo, existente 

 Em meio à passarada alegre, o vulto lindo CGM CGL á 

 De uma cegonha triste, imensamente triste, CGM CGL immensamente 

 A contemplar o azul nas águas refletindo. CGM CGL nas aguas reflectindo. 

   

5 Parece que padece e vive ali, carpindo  

 Um mal, um grande mal, um mal que não resiste  

 O seu corpinho tenro... E, em cânticos lhe rindo! CGM CGL canticos  

 A passarada em torno ao seu tormento assiste!  

   

 Ela sente, talvez, um martírio medonho... CGM sente (s.v.) talvez  (s.v.) CGM 

CGL Ella  martyrio   

10 E não clama e não chora e não fala e não diz CGM CGL falla CGM chóra 

 Qual a causa da dor que a tornou infeliz! CGM CGL dor 

   

 Eu que vivo também, pensativo e tristonho, CGM tambem (s.v.) CGL tambem  

 Quando a contemplo assim, meditativa e calma, CGM assim (s.v.) 

14 Chego a crer que me vive uma cegonha na alma.  
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 “My love” 

 

Segundo a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 135), o soneto dispõe de dois 

testemunhos: um manuscrito (MLM) no CL (f.25r) e um impresso (MLL) publicado no LIP 

(p. 16). Como não foram encontrados dados novos acerca de novos testemunhos ou variantes,  

apresentam-se, a seguir, o texto crítico segundo Patrício Barreiros (2012, p. 135) e a análise 

das variantes. 

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

Os testemunhos apresentam variantes relacionadas à pontuação, à acentuação e à 

ortografia. Em MLM, o título encontra-se centralizado na linha 1. Já em MLL, na altura 

superior da página, centralizado, consta ILLUSÕES QUE PASSARAM.... No ângulo direito 

consta a numeração da página e, abaixo, um traço horizontal. O título está recuado à margem 

esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois traços. O MLL reproduz MLM, com apenas 

algumas alterações na pontuação. No V. 5 de MLL consta “Quando o verão chegava, 

consumia”, enquanto em  MLM “Quando o verão chegava consumia”. No V. 10  de MLL 

há “À beira de um regato de ventura”, enquanto em MLM, “À beira de um regato de ventura,” 

Já no V 12 de MLM consta “Porém não teve semelhante fim...”, e em MLL “Porém não teve 

semelhante fim.” 

 

Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base MLL, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor.  
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Figura 27 – Fac-símile do LIP (p.16). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

MLL 

 

“MY LOVE”  

  

 Junto a uma fonte, inesperadamente  

 Nascera uma roseira. Todo dia  

 Vestia-se de flores a inocente MLM MLL innocente 

 E de perfume agreste se vestia.  

   

5 Quando o verão chegava, consumia MLM chegava (s.v) 

 A água da fonte e as flores, de repente. MLM MLL agua 

 Depois voltando a chuva, a fonte enchia  

 E as flores lhe surgiam novamente.  

   

 O meu amor também nasceu assim: MLM MLL tambem 

10 À beira de um regato de ventura MLM ventura, 

 Cheia de lírios de feliz candura... MLM MLL lyrios 

   

 Porém não teve semelhante fim... MLM MLL Porem (s.a) MLM fim. 

 Da dor envolto no funéreo manto,  MLM MLL dôr 

14 Tombou... morreu... fluidificou-se em pranto...  
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Rosas 

 

Segundo a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 136), o soneto dispõe de dois 

testemunhos: um manuscrito (RSM) no CL (f.32r) e um impresso (RSL) publicado no LIP (p. 

19). Como não foi encontrado nenhum dado novo acerca de novos testemunhos ou variantes,  

apresentam-se, a seguir, o texto crítico segundo Patrício Barreiros (2012, p. 136) e a análise 

das variantes.  

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

Em RSM, o título encontra-se centralizado na margem superior. Na linha 20, consta 

“Bahia, Novembro de  928”. Em RSL, na altura superior da página, centralizado, consta o 

nome do autor, no ângulo direito consta a numeração da página e, abaixo, um traço horizontal. 

O título está recuado à margem esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois traços. Os dois 

testemunhos diferenciam-se apenas na pontuação e na ortografia de algumas palavras.  

 

Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base RSL, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor. Corrigiu-se a forma verbal “dormir” (V. 13) para “dormi”, adequando-o à 

conjugação verbal da terceira pessoa. O escritor usou “dormir” para rimar com “pedir”, V.10. 

Entretanto, na atual pronúncia da língua portuguesa, na maioria das regiões do Brasil, o uso 

da palavra “dormi” rima com “pedir”, já que o “r” final da palavra “pedir” não é pronunciado.  
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Figura 28 – Fac-símile do LIP (p.19). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

RSL 

 

ROSAS  

  

 Não mais nos vimos... nunca mais... A Morte, RSM vimos. Nunca 

 Que já me não vem longe, certamente  

 Não deixará que eu tenha mais a sorte  

 De contemplar teus olhos novamente RSM novamente! 

   

5 Em breve hei de tombar... É rude, é forte  

 A grande mágoa que me põe doente... RSM RSL magua 

 Foge-me a vida... E nunca mais a sorte  

 De contemplar teus olhos novamente...  

   

 Flores, na vida não nas tive... mas RSM RSL Flores 

10 Agora escrevo para te pedir,  

 Pedir que vás, oh meu amor! que vás RSM oh, 

   

 Jogar, lançar com tuas mãos mimosas,  

 Sobre a terra da tumba em que eu dormi, RSM RSL dormir 

14 Um punhado de pétalas de rosas... RSM rosas! RSM RSL petala 
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Quando eu voltar /Sentimentalismo 

 

De acordo com  a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 138), o soneto dispõe de oito 

testemunhos: três manuscritos, um no CL (f.36r) (STM1), dois no CCMC3 (f.8v), (STM2)  e 

(f.22v), (STM3); um datiloscrito no DCMC2 (f.10r), (STD); e quatro impressos em livros: 

LIP (p.22), (STL1), LCMC1 (p. 31-32), (STL2), LCMC2 (p.18), (STL3) e LA1982 (p. 150), 

(ST82). Como não foi encontrado nenhum dado novo acerca de novos testemunhos ou 

variantes, apresentam-se, a seguir, o texto crítico segundo Patrício Barreiros (2012, p. 138e a 

análise das variantes.  

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

O título de STM1 encontra-se centralizado à margem superior. À linha 18, consta 

“Ilheos, 3-1-929”. O título em STM2 encontra-se na margem superior da folha, envolto numa 

borda em tinta vermelha. Na extremidade esquerda superior consta a numeração da folha, em 

tinta vermelha. No V. 11, consta uma rasura na palavra véu. Em STM3, o título encontra-se na 

margem superior. Na extremidade esquerda superior, consta a numeração da página, em tinta 

vermelha. À L. 20, consta, escrito em tinta preta, “Repetido: pag. 9”. Em STL1, na altura 

superior da página, centralizado, consta o nome do autor; no ângulo direito consta a 

numeração da página e, abaixo, um traço horizontal. O título está centralizado, em caixa alta, 

sublinhado por dois traços. STL2, à linha. 1, consta o título centralizado.  Em STD, o título 

encontra-se centralizado na parte superior da folha, em caixa alta, com espaçamento entre as 

letras. No ângulo superior, à direita, consta, em tinta azul, o número “17”. À linha 1 do STL3, 

consta o título em caixa alta, já em ST82 encontra-se o título em caixa alta, justificado à 

margem esquerda. O STM1 diferencia-se de todos os outros no V. 2 “Já muito velho, tropego, 

cansado”. STL1 apresenta variantes apenas comuns ao STM1 quanto ao título “Quando eu 

voltar”, e no V. 1 “Quando eu chegar por lá, mui differente,”. O STM2 e o STM3 não 

apresentam a palavra “eu” no V. 10, mas se aproximam de STL2, STL82, STD e STL3, em 

todos os outros aspectos. STL2, STL82, STD e STL3 diferenciam-se somente na grafia e na 

pontuação.  

Na variante STM1,o título aparece como “Quando eu voltar...”, em STL1 “QUANDO 

EU VOLTAR”, e em STD e STL2 “SENTIMENTALISMO...”. O V.1 de todos as lições 

apresenta “Quando eu voltar por lá, mui diferente,” porém em  STM1 e STL1 apresenta 

“Quando eu chegar por lá, mui differente,”. No V. 2, consta “já muito envelhecido e mui 
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cansado,” exceto em  STM1, que apresenta “Já muito velho, tropego, cansado,”.  

 

Seleção do texto de base 

 

Como STM3 é o último testemunho em vida do poeta, foi escolhido como texto de 

base para a edição. 
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Figura 29 – Fac-símile do CCMC3 (f.22v). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

STM3 

 

SENTIMENTALISMO STM1 Quando eu voltar... STL1 QUANDO 

EU VOLTAR. STD STL2 

SENTIMENTALISMO... 

  

 Quando eu voltar por lá, mui diferente, STM1 STL1 Quando eu chegar por lá, mui 

differente, 

STD STL3 ST82 diferente... 

 já muito envelhecido e mui cansado, STM1 Já muito velho, tropego, cansado, 

STD STL3 ST82 cansado... 

 ruas e casas, tudo, certamente, STL1 STD certamente (s.v.) 

 hei de encontrar como eu  muito mudado! STM1 STL1 mudado. 

   

5 Aquela esquina e aquela casa em frente, STM1 Aquella esquina, aquella casa em 

frente, STL1 Aquella aquella  

 onde em tempo feliz de namorado  

 eu passava, serão, naturalmente, STD STL3 ST82 passava... serão, 

 sombras, relíquias, a alma do passado... STD STL3 ST82 passado! SL1 STD STL2 

ST82 Sombras... reliquias.... 

   

 Memória morta, hei de lembrar, no entanto, STM1 hei-de 

10 aquele amor que vi tremer, desfeito, STL1 STD STL3 ST82 que eu vi STM1 

STL1 aquelle / desfeito  

 dos olhos dela sob o véu do pranto!... STM1 STL1 Dos olhos della sob o véo do 

pranto... 

   

 Então, velhinho, sem poder, doente,  

 tanta saudade sufocar no peito, STM1 STL1 suffocar 

14 hei de chorar amarguradamente! STM1 Hei-de chorar amarguradamente. 

STL1 amarguradamente... 
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Arbor/ Aquela árvore.../ A árvore 

 

Segundo a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 137), o soneto dispõe de cinco 

testemunhos: um manuscrito (AAM) no CL (f.38r); um datiloscrito (AAD) no DCMC2 

(f.48r); e três impressos em livro: LIP (AAL1), (p. 35), LCMC1 (AAL2), (p.53-54) e LCMC2 

(AAL3), (p. 58). Como não foi encontrado nenhum dado novo acerca de novos testemunhos 

ou variantes, apresentam-se, a seguir, o texto crítico segundo Patrício Barreiros (2012, p. 137) 

e a análise das variantes. 

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

O soneto foi expressivamente modificado pelo escritor, as mudanças do texto 

apresentam variantes substanciais, principalmente o título, apresentando variantes que 

aparecem com o título “Arbor”, “Aquela árvore...” e também como “A árvore”. 

No AAM, o título encontra-se centralizado à margem superior da folha. Acima do 

título, lê-se “Insomnia”, riscado com traços paralelos. À linha 18, consta “Bahia, 928”. AAL1 

consta na altura superior da página; centralizado, consta o nome do autor; no ângulo direito 

consta a numeração da página e, abaixo, um traço horizontal. O título está recuado à margem 

esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois traços. AAL2 consta o título centralizado na 

linha 1. Em OSD, o título encontra-se centralizado na parte superior da folha, em caixa alta. 

15 linhas. No ângulo superior à direita, consta, em tinta azul, o número “84”. Em AAL3 à 

linha 1, consta o título em caixa alta. Entre o primeiro e o segundo quarteto não há 

espaçamento duplo como costuma ocorrer em sonetos. O AAL1 apresenta o título “ARBOR”,  

e o AAM  “A árvore”, diferenciando-se de todos os outros testemunhos. AAL2, AAD e 

AAL3 diferenciam-se apenas na pontuação, na ortografia e na acentuação de algumas 

palavras. 

No AAL1, há uma dedicatória  “Ao poeta e amigo Jonathas Milhomens”.  No AAL3 

no V. 1, consta “Aquela árvore seca, desditosa,” enquanto em AAM e AAL1, “Aquella arvore 

secca, desditosa,”. Os testemunhos AAM e AAL1 são totalmente diferentes dos demais nos 

versos 5 a 11, ou seja, o segundo quarteto e o primeiro terceto. No V. 5 de AAL2 e AAL2, 

consta “Era ela a sombra amiga e dadivosa”, já nos AAM e AAL1, “A passarada, achando-a 

tão pomposa,”. 

No V. 6, “nos dias de verão e de descanso.” e em AAM e AAL1 “Vivia de cantar em 

seu regaço”. No V. 7, consta “E era festa e folhagem rumorosa” e em AAM e AAL1, “Eis que 
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lhe chega um dia, pesarosa,”; no V. 8 “com pássaros e vento no regaço.” e em AAM e AAL1 

“A noite da tortura e do cansaço...”; no V. 9, encontramos “Eis que chega o infortúnio. Vão 

caindo”,  enquanto nos AAM e AAL1, “Foram murchando as folhas e caindo...”; no V. 10 “as 

folhas amareladas... Traiçoeira,” , nos AAM e AAL1, “A passarada, ingrata, então, ligeira,” e 

no V. 11, “a passarada, aos poucos,  foi fugindo...” enquanto nas variantes AAM e AAL1, 

“Vendo o cair das folhas, foi fugindo...”. 

 

Seleção do texto de base 

 

Como AAL3 é o último testemunho em vida do poeta, foi escolhido como texto de 

base para a edição.  
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Figura 30 – Fac-símile do LCMC2 (p.58). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO  

 

AAL3 

 

AQUELA ÁRVORE... AAM A árvore (s.r.) AAL1 “ARBOR” (s.r.) 

  

 AAL1 Ao poeta e amigo Jonathas Milhomens 

  

 Aquela árvore seca, desditosa,  AAM AAL1 Aquella arvore secca, desditosa, 

AAD AAL3 sêca.  

 que da estrada contemplo quando passo,  

 outr´ora balouçava, majestosa, AAM Outrora AAL3 AAL2.outr ora AAL3 

magestosa, 

 esmeraldina fronde pelo espaço. AAM  AAL1 AAL2 espaço... 

   

5 Era ela a sombra amiga e dadivosa AAM AAL1 A passarada, achando-a tão 

pomposa, 

 nos dias de verão e de descanso. AAM AAL1 Vivia de cantar em seu regaço 

AAL2 cansaço... 

 E era festa e folhagem rumorosa AAM AAL1 Eis que lhe chega um dia, pesarosa, 

 com pássaros e vento no regaço. AAM AAL1 A noite da tortura e do cansaço... 

AAL2 regaço! 

   

 Eis que chega o infortúnio. Vão caindo AAM AAL1 Foram murchando as folhas e 

caindo... 

10 as folhas amareladas... Traiçoeira, AAM AAL1.A passarada, ingrata, então, 

ligeira, 

 a passarada, aos poucos,  foi fugindo... AAM AAL1 Vendo o cair das folhas, foi 

fugindo... 

   

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

 levou consigo a folha derradeira,  

14 fugiu-lhe o derradeiro passarinho...  
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Sofrimento  

 

Segundo a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 140), o soneto dispõe de três 

testemunhos: um manuscrito (SFM) no CL (f.39r), um impresso recorte do jornal Mundo 

Novo, (SFJ) colado no CL (f.28v), e um impresso (SFL) no LIP (p.29). Como não foi 

encontrado nenhum dado novo acerca de novos testemunhos ou variantes,  apresentam-se, a 

seguir, o texto crítico segundo Patrício Barreiros (2012, p. 140) e a análise das variantes.  

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

No SFM, o título encontra-se centralizado na parte superior da folha. À L. 19, consta 

“(às 2 da manhã) Bahia 22-1- 929”. Em SFJ, acima do título, consta uma linha e, acima, lê-se 

a indicação da página à esquerda e à direita “MUNDO NOVO”. Abaixo do título, consta “À 

LIBERATO MIRANDA, meu irmão em arte”. O primeiro quarteto e o primeiro terceto 

encontram-se justificados à margem esquerda, o segundo quarteto e o segundo terceto 

encontram-se recuados da margem esquerda. Na última linha, à esquerda, consta “Bahia, 929” 

e, à direita, o nome do autor. Em SFL, na altura superior da página, centralizado, consta o 

nome do autor; no ângulo direito consta a numeração da página e, abaixo, um traço 

horizontal. O título está recuado à margem esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois 

traços. Abaixo do título consta “À alma lírica e triste de Liberato Miranda”. Os três 

testemunhos variam na ortografia de algumas palavras e diferenciam-se na pontuação. No 

quarto verso do primeiro quarteto, tanto em SFM quanto em SFL, consta “Simboliza o maior 

dos sofrimentos...”, enquanto em SFL “Simboliza o maior dos sofrimentos!”. No V. 7, 

também SFJ diferencia-se dos demais testemunhos quando o escritor introduz uma vírgula 

após o verbo “irado”. O V. 8 de SFM e SFJ trazem “lamentos!”, enquanto SFL traz 

“lamentos...” No V. 10 SFM e SFJ, há reticências após o adjetivo “compadecido”, já em SFL 

ele é precedido do ponto de exclamação. No primeiro verso do segundo terceto, SFL traz 

“Sem ter sido, jamais, pregado à cruz,” em  SFM SFJ o verso aparece da seguinte forma: 

“Sem ter sido jamais pregado à cruz,”. As variações mais significativas entre as versões foram 

relacionadas à entonação dos versos. 
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Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base SFL, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor. 

 

Figura 31 – Fac-símile do LIP (p.29). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 



132 

 

TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

SFL 

 

SOFRIMENTO  SFM Soffrimento  SFJ SFL 

SOFFRIMENTO 

  

    À alma lírica e triste de Liberato Miranda SFL lyrica SFJ A LIBERATO MIRANDA, 

meu irmão de Arte 

  

 Naquela humilde cruz de pau, pregado SFM SFJ SFL Naquella pau pregado  

 Por braços impiedosos, cruéis, violentos,   

 O corpo de Jesus, ensangüentado,  

 Simboliza o maior dos sofrimentos... SFM SFL SFJ Symbolisa SFJ SFM SFL 

soffrimentos... SFJ  soffrimentos! 

   

5 Fora, antes de morrer, martirisado... SFJ SFL SFM Fôra  SFJ SFL martyrisado... 

SFM martyrisado. 

 Debalde rogos, todos os intentos  

 Que, p’ra salvá-lo, aos pés do povo irado SFJ irado,  

 Madalena empregava entre lamentos... SFM SFJ SFL Magdalena SFM SFJ 

lamentos! 

   

 Mas apesar do seu sofrer profundo, SFM SFJ SFL soffrer 

10 Nunca por mim será compadecido! SFM SFJ compadecido... 

 Porque vejo, afinal, que neste mundo, SFJ vejo, 

   

 Sem ter sido, jamais, pregado à cruz,  SFM SFJ SFL á SFM SFJ sido (s.v.) jamais 

(s.v.) 

 Eu, no pouco de vida que hei vivido,  

14 Já sofri muito mais do que Jesus! SFM SFJ SFL soffri 

   

 

 

 

 



133 

 

Dona feia 

 

Segundo a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 141), o soneto dispõe de cinco 

testemunhos: um manuscrito (DFM) no CL (f.41r), um datiloscrito (DFD)  no DCMC2 

(f.27r); três impressos, um no LIP (DFL1), (p. 51), no LCMC1 (DFL2), (p. 9-10) e no 

LCMC2 (DFL3), (p. 35). Como não foi encontrado nenhum dado novo acerca de novos 

testemunhos ou variantes,  apresentam-se, a seguir, o texto crítico segundo Patrício Barreiros 

(2012, p. 141) e a análise das variantes.  

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

Em DFM, o título encontra-se na margem superior da folha. No V. 4, há uma emenda: 

entre as palavras “No” e “modo” escreveu-se a palavra “meu”, na entrelinha superior. À linha 

19, consta “26-1- 929”. Em DFD, o título encontra-se centralizado na parte superior da folha, 

em caixa alta. No ângulo superior, à direita, consta, em tinta azul, o número “43”. Em DFL1, 

na altura superior da página, centralizado, consta o nome do autor; no ângulo direito, a 

numeração da página e, abaixo, um traço horizontal. O título está recuado à margem esquerda, 

em caixa alta, sublinhado por dois traços. DFL2 traz o título centralizado na L. 1. Já DFL3, na 

linha 1, consta o título em caixa alta. 

O soneto foi expressivamente modificado pelo escritor, as mudanças apresentam 

variantes substanciais que demonstram o processo de gênese. Os testemunhos diferenciam-se 

na pontuação, na grafia de algumas palavras, na ordem das palavras. Apenas DFM traz o 

título “D. Feia”  O V. 1 de DFL1 traz uma vírgula ao final do verso, após o adjetivo “alheia”. 

No V. 4 de DFM, o pronome “meu” foi acrescentado posteriormente na entrelinha superior. 

Todas as variantes trazem o V. 4 “ no meu modo de ver, não pensa bem!”, porém DFL1 traz 

“no meu modo de ver não pensa bem!”. No V. 5, DFM e DFL1 apresentam “Dias atraz, a 

Senhora disse álguem um”, enquanto os outros testemunhos apresentam “Dias atrás, disse a 

senhora, a alguém”; no  V. 7 de DFM e DFL1, há a palavra “um”, o que não se verifica nos 

outros testemunhos. Todas as variantes terminam com o ponto exclamativo, enquanto DFM o 

faz de forma reticente.   
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Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base DFL3, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor.  
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Figura 32: Fac-símile do LCMC2 (p. 35). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

DFL3 

 

DONA FEIA DFM D. Feia 

  

 Eu não quero falar da vida alheia DFM fallar DFL1 alheia, 

 Que não falo da vida de ninguém.  DFM  fallo DFM DFL1  ninguem. 

 Mas a senhora, ilustre Dona Feia, DFM DFL1 illustre DFM  D. Feia, 

 no meu modo de ver, não pensa bem! DFM  [↑ meu] DFL1 ver  (s.v.) 

   

5 Dias atrás, disse a senhora, a alguém, DFM atraz,  a Senhora disse álguem (s.v.) 

DFL1 atraz, a senhora disse a alguém, 

 que me aborrece muito, que me odeia,  

 e que é capricho que a senhora tem,   DFM um capricho que a Sra. tem (s.v.) 

DFL1 um tem  (s.v.) 

 viver a todo cascabulho alheio... DFM cascabulho, alheio,  

   

 Porque só um rapaz a se formar DFM DFL1 rapaz, já a se formar 

10 em medicina, rico, de preparo,  

 poderá seus carinhos conquistar... DFM conquistar! 

   

 Mas bem sabe um doutor, minha senhora, DFM Mas... Senhora, DFL1 doutôr 

senhóra, 

 que uma esmeralda custa muito caro...  

14 e que por isto não se joga fora! DFM fora... DFL1 DFL2 fóra! DFL2 jóga 
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Vi-te pequena... 

 

Conforme a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 134), o soneto dispõe de um único 

testemunho manuscrito (VT) no CL (f. 24r). Como não foi encontrado nenhum dado novo 

acerca de novos testemunhos ou variantes,  apresenta-se, a seguir, o texto crítico segundo 

Patrício Barreiros (2012, p. 134). 

 

Descrição física do testemunho 

VT 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa a margem superior e as 21 

primeiras linhas das 22 que compõem a folha. O título encontra-se centralizado na linha 1. A 

folha está amarelada devido à ação do tempo. No ângulo esquerdo superior, foi escrita uma 

anotação em fonte menor: “Hoje te vi na rua... Alguem passava / contigo e eu vi-te... Que 

desilusão!”. À linha 2, consta: “A uma melindrosa”. O autor fez três diferentes campanhas 

neste manuscrito: uma em tinta preta, nos versos 3, 11 e 13, uma em tinta azul nos versos 5 e 

6, e outra em tinta vermelha nos versos 10 e 11. No V. 3, há as seguintes intervenções, em 

tinta preta: depois da palavra “Cherubim”, há uma vírgula riscada; a palavra “flor” foi alterada 

para “Flor”; “de-lys”, foi alterada para “do ceo!”; “meu”, foi alterada para “Meu”; onde havia 

vírgulas passou a haver exclamações, após as palavras “ceo e coração”. No V. 5, acrescentou-

se, em tinta azul, a palavra “eu”, entre “tambem” e “estava”. No V. 6, a lição em tinta preta 

“Em uma avenida, a espera, em uma secção,” está riscada por um traço em tinta azul, após há 

um “x” a lápis. Na entrelinha, escreveu-se em tinta azul “Numa certa avenida á espera em 

vão”. No V. 10, as palavras “indifferente e fria” estão riscadas com um traço em tinta 

vermelha e, na entrelinha, consta, em tinta vermelha: “como quem não via”. No V. 11, “como 

alguem que jamais me conheceu...” encontra-se riscado, com um traço em tinta vermelha; na 

entrelinha, foi escrito em tinta preta: “Meu pobre olhar que procurava o teu...”. No V. 13, 

entre as palavras “p’ra” e  “teus”, acrescentou-se, em tinta preta, a palavra “não”. À linha 21, 

consta “Bª, Junho, 928.” 
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Figura 33 – Fac-símile do CL (f.24r). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

VT 

 

VI-TE PEQUENA...  

  

                                  A uma melindrosa  

  

 Vi-te pequena... Minha noiva, então,  

 Eu brincando contigo te chamava...  

 Querubim! Flor do céu! Meu coração! VT Cherubim! ceo VT1 Cherubim {, }! {f} /F\ 

lor { -}  d{e} /o\ { -} {lys} /ceo\, ! {m} /M\eu 

coração {,} ! 

 Noutro tempo era assim que eu te falava. VT fallava. 

   

5 Passaram anos. Uma tarde eu estava VT Passaram annos. VT2 [↑eu] 

 Numa certa avenida, à espera, em vão VT2 {Eu na avenida, a espera, em uma secção,} 

[↑Numa certa avenida, á espera, em vão] 

 De um bond que já muito demorava,  

 Quando surgiste à minha direção. VT á 

   

 Conheci-te de longe... Todavia,   

10 Por mim passaste como quem não via VT3 {indifferente e fria} [↑como quem não via] 

 Meu pobre olhar que procurava o teu... VT3 {Como alguem que jamais me conheceu...} 

VT1 [↑Meu popre olhar que procurava o teu...] 

   

 Sou estudante pobre... Talvez isto  

 Bastante fosse p’ra não teres visto VT1 p’ra [↑não] teres  

14 Este que muitos beijos já te deu...  
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A dor maior 

 

Conforme a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 145), o soneto dispõe de um único 

testemunho impresso (DM), publicado no LIP (p. 24). Como não foi encontrado nenhum dado 

novo acerca de novos testemunhos ou variantes,  apresenta-se, a seguir, o texto crítico 

segundo Patrício Barreiros (2012, p. 145). 

  

Descrição física do testemunho 

 

DM 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d’A Luva, 1931. p. 24. 

 

Impresso em tinta preta, com 16 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo e encontra-se solta da encadernação, com rasgões na borda direita. Na altura superior 

da página, centralizado, ILLUSÕES QUE PASSARAM...; no ângulo esquerdo consta a 

numeração da página e, abaixo, um traço horizontal. O título está recuado à margem esquerda, 

em caixa alta, sublinhado por dois traços. Mancha escrita medindo125mmX90mm. 
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Figura 34 – Fac-símile do LIP (p.24). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

DM 

 

A DOR MAIOR DM DÔR  

  

        Ao jovem poeta Júlio Vieira de Sá DM Julio 

  

 Tenho sofrido muita dor pungente DM  soffrido dôr  

 Nestes bem poucos anos que hei vivido, DM annos 

 A dor de ser tão triste e tão descrente! DM dôr 

 E ser, tão cedo, tão desiludido! DM desilludido 

   

5 A dor de recordar constantemente DM dôr 

 O meu amor há tanto perecido... DM ha 

 E est’outra dor comum a toda gente: DM commum 

 A dor que a gente tem de ter nascido! DM  dôr tém  

   

 Mas entre as dores todas que sofri, DM dores soffri 

10 A dor maior, a dor que mais senti, DM dôr 

 A que mais me feriu, que mais me doeu,  

   

 Foi a profunda a desmedida, dor DM dôr 

 De eu ter perdido um dia aquela flor DM aquella flôr 

14 - A sempre-viva que Didi me deu!  
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Volta, ilusão! 

 

Segundo a edição de Patrício Barreiros (2012, p. 143), o soneto dispõe de seis 

testemunhos: um manuscrito (VIM) no CL (f.43r), um recorte não identificado (VIRñ) no CL 

(42v), um impresso (VIL1) no LIP (p. 9), um impresso (VIL2) no LCMC1 (p. 27), um 

datiloscrito (VID) no DCMC2 (f. 51r),e um impresso no LCMC2 (VIL3) (p. 61). Em nossa 

pesquisa, não encontramos nenhum dado novo acerca de novos testemunhos ou variantes. Por 

isso apresentam-se, a seguir, o texto crítico segundo Patrício Barreiros (2012, p. 143) e a 

análise das variantes.  

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

Em VIM, o título encontra-se à margem superior. No V. 7, há uma rasura: as palavras 

“os caminhos” apresentam os “s” finais riscados. À L. 19, consta “Bahia, maio de 929”.  Em 

VIRñ, o título em caixa alta ocupa a parte superior do recorte. À linha 16, consta “LIOTA”. 

VIL1 apresenta, na altura superior da página, centralizado, o nome do autor; no ângulo 

direito, a numeração da página e, abaixo, um traço horizontal. O título está recuado à margem 

esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois traços. Em VIL2, o título encontra-se 

centralizado à linha 1. No VID, o título encontra-se centralizado na margem superior da folha, 

em caixa alta. 15 linhas. No ângulo superior, à direita, consta, em tinta azul, o número “8” e, 

ao lado, “90”. No VIL3 à linha 1, consta o título em caixa alta.  

Os testemunhos VIM, VIRñ e VIL1 diferenciam-se entre si apenas na pontuação e na 

grafia de algumas palavras. No entanto as três primeiras versões, VIM, VIRñ e VIL1, 

apresentam uma maior semelhança em comparação com os outros testemunhos. No V. 3, em 

VIM VIRñ VIL1, após o adjetivo “triste” o escritor insere as reticências, porém em VIL3 ele 

utiliza a exclamação. VIL3 diferencia-se dos demais testemunhos no V. 5, nos quais consta 

“Volta depressa! Aqui, neste cantnho,”, enquanto VIL3 traz “Volta, Ilusão! Aqui, neste 

cantinho,”. No V.7 do VIM, o escritor escreve “minha choupana, as flores, os caminhos,”, 

porém suprime a forma plural de “os caminhos”, tornando o verso “minha choupana, as 

flores, o caminho,”, mantendo essa correção em todas as versões seguintes. No V. 8 de VIM, 

VID, VIL2 e VIL3, consta “em tudo, Ilusão, chorou quando partiste!”, enquanto em VIRñ e 

VIL1 consta “partiste...”. No V. 12, os três primeiros testemunhos apresentam a expressão 

“[...] E assim, de joelhos, semelhando um monge,” enquanto nas outras versões, que foram 

escritas posteriormente, a expressão foi substituída por “[...] E assim, contrito, como em prece 
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um monge,”. O V.13 nas variantes VIM e VIRñ é terminado com reticências, após o advérbio 

“debalde...”, nas outras versões, o escritor termina de forma exclamativa. A substituição 

também é feita no último verso nos testemunhos VIM e VIL1, que trazem “vae longe...” e os 

demais “vae longe!”. O VID apresenta um erro óbvio no V. 9 na palavra “sões”.  

 

Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base VIL3, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor. 
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Figura 35 – Fac-símile do LCMC2 (p.61). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

VIL3 

 

VOLTA, ILUSÃO VIM VIRñ VIL1 Illusão!  

  

 Ilusão! Ilusão! Por que fugiste VIM VIRñ VIL1 Illusão! Illusão! Porque  

 tão cedo, me deixando aqui sozinho?! VIM VIRñ VIL1 cêdo sosinho?! 

 Minha vida, Ilusão, é muito triste! VIM VIRñ VIL1 Illusão triste... 

 Não a deixes ficar sem teu carinho!  

   

5 Volta, Ilusão! Aqui, neste cantinho, VIM VIRñ VIL1 Volta de pressa!  Aqui, 

neste cantinho, 

 tão distante do mundo, em que me viste,  

 minha choupana, as flores, o caminho, VIM o{s} caminho{s} VIM VIRñ VID 

VIL2 flores 

 tudo, Ilusão, chorou quando partiste! VIM VIRñ VIL1 Illusão VIRñ VIL1 

partiste... 

   

 Volta, trazendo os sóis que me levaste! VIRñ VIL1 sóes VIM trasendo soes VIRñ 

sões  levaste... 

10 Da minha vida traze luz à umbela VIM VIRñ VIL1  umbella 

 que vive escura desde que a deixaste!  

   

 E assim, contrito como em prece um monge, VIM VIRñ VIL1 de joelhos, semelhante a 

um monge, 

 Suplico: Volta! Mas... debalde! que ela VIM VIRñ Supplico: “Volta!” debalde... 

ella VIL1 Supplico VIL2 - Volta!  

14 me vai ficando cada vez mais longe! VIM VIL1 vae longe... VIRñ vae  
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4.4 OS POEMAS 

 

 

Sorrir... Cantar... 

 

O poema dispõe de um único testemunho impresso colado no CL (f. 4v). 

 

Descrição física do testemunho 

 

SC 

  

Trata-se de um recorte impresso de jornal em tinta preta. A mancha escrita ocupa 21 

linhas. A página está amarelada devido à ação do tempo, o que dificulta um pouco a leitura. 

Na margem da página, à esquerda, consta “MUNDO NOVO”, em caixa alta, o que indica ser 

um recorte de jornal. Logo abaixo, centralizado, consta o título do poema, também em caixa 

alta e em negrito. Há uma dedicatória para um ex-prefeito de Mundo Novo, que faleceu: “Ao 

espirito inteligente de Carlos Barretto”, abaixo do título. Ao final do poema, à direita, consta a 

assinatura do poeta e, logo abaixo, local e data “Bahia, 15-8-927”. Abaixo, segue o fac-símile: 
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Figura 36 – Fac-símile de CL (f. 4v). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO E APARATO 

 

SC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  SC MUNDO NOVO 

   

 SORRIR... CANTAR... 

 

 

             Ao espírito inteligente de Carlos Barretto SC espirito 

   

 Quero sorrir... Sorrir é minha sina...  

 Porém sorrir p’ra não mostrar o esboço SC porem 

 Desta aflição terrível, assassina, SC afllicção terrivel 

 Que me envenena o coração moço...  

   

5 Quero cantar, cantar um canto lindo...  

 Porém cantar para prender meus ais... SC porem 

 P’ra não deixar o meu desgosto infindo  

 Na dor de um pranto se estampar jamais... SC dôr 

   

 Quero viver sorrindo com desdém... SC desdem 

10 Cantando eu quero o meu viver passar...  

 Sem ter, embora o mel que o riso tem...  

 Sem nunca ter o gosto do cantar...  

   

 E assim, da dor hei de transpor os flancos... SC dôr 

 Cantando um riso de desdém, gelado... SC desdem 

15 Embora eu morra de cabelos brancos, SC cabellos 

16 Sem nunca rir, sem nunca ter cantado...  
   
  SC [EULALIO MOTTA] 
   
  Bahia, 15-8-927 



150 

 

Com saudade 

  

O poema dispõe de um único testemunho manuscrito autógrafo no CL (f. 16r e 23r). 

 

Descrição física do testemunho 

 

CS 

 

Trata-se de um manuscrito escrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa 32 linhas. A 

página está amarelada devido à ação do tempo, mas isso não compromete a leitura. Na 

margem superior, recuado à esquerda, consta o título do poema. Ao final do texto, na (f. 23r) 

centralizado, consta o local e data “Bahia, 929.”. Eulálio Motta possuía o hábito de voltar aos 

seus textos numa tentativa de chegar ao seu ideal estético. Neste poema, apesar de não haver 

variantes substanciais, há marcas que comprovam que o escritor voltou ao texto para 

modificá-lo e conferi-lo. A palavra “Com”, que faz parte do título, foi acrescentada 

posteriormente à criação, pois o instrumento de escrita (lápis) difere-se do restante do texto. 

Na L. 24 da (f. 23r), o autor substitui a contração “pelas” pela contração “nas”. No título do 

poema, do lado direito, há um “x”, que demonstra a intenção de marcá-lo, provavelmente, 

para o projeto editorial Flôres e espinhos. Abaixo, seguem os fac-símiles do poema:  
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Figura 37 – Fac-símile de CL (f. 16r). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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Figura 38 – Fac-símile de CL (f.23r). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

CS 
 

 
   

 COM SAUDADE  

   

 Anseio por voltar à minha Terra... CS Anceio 

 Quero ver, breve, o azul daquela serra CS daquella 

 Defronte do meu lar...  

 E contemplar, feliz, a capelinha  

5 No monte do arraial de Palmeirinha,  

 O céu, a meditar... CS ceo 

   

 Eu quero ouvir ainda a ventania,  

 Dentro da tarde sertaneja, fria  

 Pela mata a chorar... CS pella 

 E, lá do pasto verde na chapada,  

10 Atrás dos passos lentos da boiada  

 O vaqueiro a cantar...  

   

 Eu quero, oh! Deus! Ouvir os passarinhos.   

 Lá no sertão, à beira dos caminhos, CS á 

 Pelas noites cantando...  

15 Eu quero ver, lá, pelos arraiais CS arraiaes 

 Nos domingos de missas festivais CS festivaes 

 Tabaroas passeando...  

   

 Levai-me, pois, a terra onde eu nasci... CS á 

 Tirai-me uns dias do viver d’aqui  

20 Deste viver tão nulo... CS nullo 

 Levai-me as plagas onde a tabaroa CS ás 

 Vive nas roças a cantar, à toa CS {pelas}/nas\ á tôa 

 Os versos de Catulo  

   

 Levai-me ao berço meu por piedade...  

25 Vejo minh’alma às tontas de saudades CS ás 

 Não me deixeis assim  

 Levai-me ao lar donde ao partir, chorei...  

 Ao tanque... ao rio... a tudo que eu deixei  

29 Com saudade de mim...  

   

  CS Bahia, 927 
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E o tempo vai passando... passando... 

 

O poema dispõe de um único testemunho manuscrito autógrafo no CL (f. 51r e 52v). 

 

Descrição física do testemunho 

 

TV 

 

Trata-se de um manuscrito escrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa 46 linhas. A 

página está amarelada devido à ação do tempo, mas isso não compromete a leitura. Na 

margem superior, recuado à direita, consta o título do poema. Ao final do poema, na (f. 52v), 

centralizado, consta o local e data “Bª, outubro, 928.”. Neste poema, apesar de não haver 

variantes substanciais, há marcas que comprovam que o escritor voltou ao texto para 

modificá-lo. O título inicialmente era “O tempo vai passando... passando”, mas o escritor 

posteriormente fez uma substituição por sobreposição e um acréscimo, substituindo o “O” por 

“E” e acrescentando um “o” entre o “E” e o “tempo”, ficando, dessa forma “E o tempo vai 

passando... passando...” Além disso, na L.16 foi feito um acréscimo, na entrelinha superior, 

do pronome oblíquo “me” ao verbo “parecem”, ficando, dessa forma, “parecem-me”. Abaixo, 

seguem os fac-símiles: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



155 

 

Figura 39 – Fac-símile de CL (f.51r). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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Figura 40 – Fac-símile de CL (f.52v). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 

 
 
 
 
 
 



157 

 

TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

TV 
 

 

 

   

 E O TEMPO VAI PASSANDO... PASSANDO... TV {O}/E\ 

   

 É quase meio dia.  

 Cai um sol muito claro e muito quente. TV cae 

 a petizada, todavia, TV  petisada 

 Muito indiferente  

5 ao calor do sol,  

 Fica a correr no recreio, a correr e a gritar  

 Alegremente  

 fazendo a gente lembrar TV {agente}/a gente\ 

 a infância da gente... TV infancia 

10 Contemplo a petizada no recreio... TV petisada 

 Levantando a vista e vejo o mar ao longe.  

 E lá no mar as ondas,  

 num interessante anseio, TV anceio 

 correndo e saltando,  

15 parecem-me também TV parecem-[↑me] tambem 

 uma porção de meninos brincando  

 num recreio...  

 E enquanto eu fico contemplando o mar,  

 e enquanto a petizada eu fico contemplando,  

20 meus dias mortos... minha vida passada...  

 minha infância... tudo... TV infancia 

 tudo que no passado me viveu cantando.  

 me vem chorando,  

 soluçando,  

25 Rolando  

 numa cascata de recordações...  

 E ante o passado e o mar e os meninos brincando TV brincan[↓do] 

 na mais profunda das meditações  

 eu fico recordando... recordando...  

30 Não me importa o relógio TV relogio 

 lá na parede tic-tacrando...  

 Cismo... recordo... TV Scismo 

 Eu gosto de ficar   

 a recordar  

35 pois, recordando,  

 espanto o horror desta vida cansada  

 e o tempo passa e eu não sinto  

 que o tempo vai passando...  

 passando...  

40 A petizada brinca... as ondas brincam...  

 E do velho Seminário o velho sino diz  

 numa cantiga muito velha e usada,  

 que o tempo vai passando  

44 passando...  

  TV Bª, outubro, 928. 
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A zanga de você 

 

O poema dispõe de um único testemunho manuscrito autógrafo no CL (f. 35r e 35v). 

 

Descrição física do testemunho 

 

ZV 

 

Trata-se de um manuscrito escrito a lápis. A mancha escrita ocupa 39 linhas. A página 

está amarelada devido à ação do tempo, mas isso não compromete a leitura. Na margem 

superior, centralizado, consta o título do poema. Logo abaixo, também na margem superior, o 

autor faz um direcionamento do poema e escreve “a uma feia”. Ao final do poema, na linha (f. 

35v), justificado à direita, consta local e data, “ Bahia, novembro, 928.”.  

Neste poema, apesar de não haver variantes substanciais, há marcas que comprovam 

que o escritor voltou ao texto para modificá-lo. Foi feito um acréscimo na entrelinha superior 

no (v.15) de um verso completo, sendo ele: “Basta se saber que, como os outros, tenho 

coração.”. Na L. 32, o escritor faz um acréscimo na entrelinha superior do substantivo “noite”, 

entre o pronome “toda” e a contração “ao”, transformando o verso “toda ao deitar-se, após a 

oração” em “toda noite ao deitar-se, após a oração”, o que demonstra, nesse caso, um lapso do 

autor, já que o verso anterior, sem a palavra adicionada, era incompreensível (agramatical). A 

adição não se tratou apenas de uma questão de estilo, mas mostrou que, às vezes, a rapidez do 

raciocínio não acompanha o movimento da escrita, necessitando de um novo momento para o 

aperfeiçoamento, a revisão. O poema mostra também a sede de escrita característica de 

Eulálio Motta: por vezes, a necessidade de escrever impedia-o de ser seletivo em relação ao 

suporte, escrevendo, por exemplo, em comprovante de transação de bancos, guardanapos, etc. 

Eulálio, nesse caso, utilizou-se de parte restante da folha para escrever outro texto de outro 

gênero textual. Abaixo seguem os fac-símiles: 
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Figura 41 – Fac-símile de CL (f. 35r). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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Figura 42 – Fac-símile de CL (f. 35v). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM APARATO 

 

ZV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 A ZANGA DE VOCÊ ZV [↑A zanga de você] 

                                                  (a uma feia) ZV [↑ (a uma feia)] 

   

 Você vive zangada comigo ZV commigo 

 Sem razão.  

 Zangou-se assim tão sem razão, por quê? ZV porque 

 Porque somente já lhe disse alguém ZV alguem 

5 Que vive morto de paixão  

 Por você?  

 Isto é tolice; “essa menina”, creia!  

 Não passa de pilheria dessa gente   

 gente brincando com você  

10 Porque  

 jamais me apaixonei por moça feia...  

 Eu não quero dizer  

 que nunca sofra uma paixão... ZV soffra 

 Isto não!  

15 Basta se saber que, como os outros, tenho coração. ZV [↑Basta se saber que, 

como os outros, tenho 

coração.] 

 Mas francamente  

 aqui, baixinho, para nós, somente:  

 Qualquer paixão que eu venha um dia ter,  

 será por outra gente...  

20 Meu coração não se “derrete” por qualquer   

 riso sem alma de mulher,  

 não!  

 nesse engodo não vai meu coração...  

 deixe tal zanga que ela não nos serve. ZV ella 

25 É uma coisa que se não descreve ZV cousa 

 uma zanga assim.  

 Enfim...  

 Olhe, para evitar uma porção  

 de dúvidas, vou dar-lhe um bom conselho. ZV duvidas 

30 Toda noite ao deitar-se, após a oração ZV [↑noite] 

 habitual,  

 ponha-se deante de um espelho, ZV deante 

 (não faz mal!)  

 e procure mirar-se, ver-se muito que,  

35 certamente,  

 definitivamente,  

 há de chegar você à conclusão ZV  ha-de ZV á 

38 de que não posso apaixonar-me por você!  

   

  ZV Bahia, novembro de 928 
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A você, mais uma vez. 

 

O poema dispõe de um único testemunho manuscrito autógrafo no CL (f. 36v). 

 

Descrição física do testemunho 

 

VM 

 

Trata-se de um manuscrito escrito a lápis. A mancha escrita ocupa 23 linhas. A página 

está amarelada devido à ação do tempo, mas isso não compromete a leitura. Na margem 

superior, centralizado, consta o título do poema sublinhado. Ao final do poema, na L 23, 

justificado à direita, consta local e data, “Bahia, novembro, 928.”. Neste poema, apesar de não 

haver variantes substanciais, há marcas que comprovam o processo da escrita. No (v. 10), o 

autor faz uma substituição por sobreposição do “a” por “t” no adjetivo “tiririca”; no (v. 11) 

também é feita uma substituição por sobreposição de um seguimento ilegível pela consoante 

“h”, no verbo “chamei”. Abaixo segue o fac-símile:  
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Figura 43 – Fac-símile de CL (f. 36v). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM APARATO 

 

VM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            VM Bahia, novembro de 928. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 A VOCÊ, MAIS UMA VEZ. VM A VOCÊ, MAIS UMA VEZ. 

   

 Ora, ora, ora, criatura! VM criatura 

 Eu penso que você  

 já está convencidíssima VM convencidissima 

 de que  

5 não deve continuar assim  

 sem por fim  

 a esta zanga, e você continua! VM continua 

 pu...u...u...xa! Que índole a sua! VM índole 

 Mas eu sei porque é que você continua 

aborrecida 

VM continua 

10 tiririca, da vida: VM t{a}/i\ririca 

 È só porque nos versos lhe chamei de feia. VM c{†} /h\amei 

 “Ochente!” eu fiz aquilo foi pilheriando. VM aquillo 

 Simplesmente brincando VM  Simplismente 

 que gosto muito de brincar com melindrosas  

15 Pode crer:  

 Foi simplesmente uma pilheria minha.  

 Você até que não é feia, não!  

 Perdão!  

 É, na verdade, muito bonitinha.  

20 Uma beleza, uma Zezé Leone... VM belleza 

21 Quando através dos fios de um telefone... VM telefone 
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Balladilha do canto 

 

O poema dispõe de dois testemunhos: um testemunho recorte impresso colado no CL 

(f. 66v)  e um  testemunho manuscrito autógrafo no CL e (f. 67r). 

 

Descrição física do testemunho 

 

BCRÑ 

Trata-se de um recorte impresso em tinta preta, colado na folha (66v) do Caderno 

Lágrimas. A mancha escrita compõe 15 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo, mas isso não compromete a leitura. Na margem superior, centralizado, consta o título 

do poema e, ao final, na L. 15, consta a assinatura do escritor. Como não há marcas 

suficientes, não é possível identificar o meio de circulação em que a poesia foi publicada. Não 

há data, local ou nomes de jornais, revistas ou livros.  

 

BCM 

Trata-se de um manuscrito escrito a lápis. A mancha escrita ocupa 15 linhas. A página 

está amarelada devido à ação do tempo, mas isso não compromete a leitura. Na margem 

superior, centralizado, consta o título do poema. Ao final dos versos, na L. 15, justificado à 

direita, consta local e data, “Bahia, Dezembro de 928”. 

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

O poema foi selecionado por Eulálio Motta para publicação em fonte desconhecida. 

Apesar das mudanças de um texto para o outro não apresentar marcas superficiais, percebe-se 

que ele voltou ao texto para modificá-lo. No BCM, ele fez modificações nos sinais de 

pontuação; inicialmente o (v. 4) era: “Mas... quem sabe o que ella sente!”, com o sinal de 

exclamação, posteriormente, e utilizando-se de um instrumento de escrita diferente, ele riscou 

esse seguimento e acrescentou o sinal de interrogação e a exclamação, tornando o verso: 

“Mas...quem sabe o que ella sente {!}?!”, mudando, assim, todo o sentido do verso, antes 

exclamativo, passando a interrogativo-exclamativo. Porém, no momento da publicação 

(BCRÑ), ele decide por manter apenas a interrogação, e, mais uma vez, o sentido do verso 

muda, ao torná-lo: “Mas... quem sabe o que ella sente?”. 



166 

 

Os dois testemunhos são dependentes, apresentam traços comuns, apenas divergindo 

na pontuação. BCRñ apresenta modificações em relação ao manuscrito BCM, isso prova que 

BCRñ o reproduz.  

 

Seleção do texto de base 

Tomou-se como texto de base do BCRñ, por ser o último testemunho publicado em 

vida do poeta.  
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Figura 44 – Fac-símile de CL (f. 66v). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM APARATO 

 

BCRñ 

 

 
 

 

 BALLADILHA DO CANTO   

   

 A cigarra canta tanto...  

 Não se cansa de cantar!  

 Mas... quem sabe o que ella sente? BCM {!} ?! 

 Talvez cante simplesmente  

5 Porque não sabe chorar!  

   

 Eu vivo como a cigarra  

 Que vive sempre a cantar,  

 Simplesmente, unicamente  

 Porque não pode chorar!  

   

10 E como eu, como a cigarra,  

 Muita gente anda a cantar,  

 Simplesmente, unicamente   

13 Porque não pode chorar!  

   

  BCRñ [Eulálio Motta] BCM Bahia, Dezembro 

de 928 
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Minha canção de teus olhos... 

 

O poema dispõe de um testemunho manuscrito autógrafo no CL e (f. 80r e f. 81v). 

 

Descrição física do testemunho 

 

MC 

Trata-se de um manuscrito escrito em tinta preta; a mancha escrita compõe 34 linhas. 

A página está amarelada devido à ação do tempo, mas isso não compromete a leitura. Na 

margem superior, justificado à esquerda, consta o título do poema e, ao final, na L.32, consta 

a data “3°, março de 929”. Neste poema, apesar de não haver variantes substanciais, há 

marcas que comprovam o processo da escrita.  

No título, o autor faz um acréscimo na entrelinha superior do pronome “teus”, entre a 

preposição “de” e o substantivo “olhos”, resultando em: “Minha canção de [↑teus] olhos...”. 

Conjectura-se que Eulálio fez uma pausa após escrever os cinco primeiros versos, pois o título 

e os versos citados foram escritos com instrumentos de escrita diferentes dos demais, as 

tonalidades de preto e o diâmetro do riscado são distintos. A primeira linha escrita fora 

reservada para que fosse inserido um verso que, por algum motivo, não foi feito – por lapso 

do autor, ou por uma questão de estilo? O autor escreve as reticências, introdutórias nos cinco 

primeiros versos, e segue com os versos do poema, porém na primeira linha não foi escrito 

nenhum texto além das reticências. Abaixo, os fac-símiles: 
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Figura 45 – Fac-símile de CL (f. 80r). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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Figura 46 – Fac-símile de CL (f. 81v). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM APARATO 

 

MC 
 

 
 MINHA CANÇÃO DE TEUS OLHOS... MC [↑Minha canção de [↑teus] olhos...] 

   

 ...  

 ... É preciso que eu não cale  

 ... Que não posso resistir...  

 ... É preciso que eu te fale MC falle 

 ... Sobre os teus olhos, Nadir  

   

5 Teus olhos, minha querida,  

 São meus dois lindos faróis... MC pharoes 

 Dois astros na minha vida...  

 Duas estrelas, dois sois... MC estrelas 

   

 Uma vez os vi chorando.  

10 Como achei lindos, meu bem!  

 Nossa Senhora rezando MC resando 

 Tão lindos olhos não tem  

   

 Canções, cantigas, auroras  

 E voejos de colibris,  

15 Há nos teus olhos – se choras... MC Há 

 Há nos teus olhos – se ris... MC Há 

   

 Meu sofrimento, minoras...  

20 Com teus olhos- quando choras...  

 Com teus olhos- quando ris...  

   

20 Minha vida- toda agruras  

 Toda mágoas, todo abrolhos,  MC maguas 

 É toda cantos, doçuras  

 Quando a iluminam teus olhos!  

   

 Minha existência- tão fria, MC existencia 

25 Cheia de tantos escolhos,  

 Mais desgraçada seria  

 Se eu nunca visse teus olhos...  

   

 Que nunca feches, querida, MC fêeches 

 Teus lindos olhos aos meus...  

30 Que dos meus olhos a vida  

31 Vive na vida dos teus!  

   

   MC 3°, Março de 929 
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Futilidade 

 

O poema dispõe de um testemunho manuscrito autógrafo no CL e (f. 80r e f. 81v). 

 

Descrição física do testemunho 

 

FT 

Trata-se de um manuscrito escrito em tinta azul, e a mancha escrita compõe 42 linhas. 

A página está amarelada devido à ação do tempo, mas isso não compromete a leitura. A folha 

encontra-se solta da encadernação. Na margem superior, centralizado, consta o título do 

poema e, ao final, na L. 42 consta local e data, “Bahia, 13 de Setembro de 929.”. Neste 

poema, apesar de não haver variantes substanciais, há marcas que comprovam o processo da 

escrita. No (v. 35), o autor escreve “em summa” e, posteriormente, com outro instrumento de 

escrita, ele cancela um “m”, ficando então “em suma”, demonstrando que o escritor voltou 

após um tempo ao texto para aprimorá-lo. Abaixo, os fac-símiles: 
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Figura 47 – Fac-símile de CL (f. 95r). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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Figura 48 – Fac-símile de CL (f. 95v). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM APARATO 

 

FT 

 

 

 FUTILIDADE FT [↑Futilidade] 

   

 Eu disse há dias a um colega meu FT ha collega 

 (imagine que loucura!)  

 que você é uma criatura FT creatura 

 encantadora,  

5 Possuidora  

 de rara formosura!  

 E o colega, parece, lhe contou FT collega 

 e você acreditou!  

 Fiz-lhe depois um soneto  

10 cujo último verso do último terceto FT ultimo 

 é o seu nome.  

 No tal soneto eu me mostrei bem triste!  

 Mas aquilo foi somente, FT aquillo 

 Puramente  

15 porque o escrevi com fome  

 e a gente  

 com barriga vazia FT vasia 

 não pode sentir alegria...  

 Fiz em seguida uns, versos lhe cantando  

20 os olhos elevando  

 seus olhos a uma altura   

 a que talvez nunca chegaram  

   

 Deixe de ilusão...  

 Você não tem sequer  

25 um traço de beleza de mulher! FT belleza 

 Seu corpo desengonçado,  

 masculinizado, FT masculinisado 

 é feio que é danado! FT damnado 

 Suas pernas são feias,  

30 seu cabelo é feio, FT cabello 

 seu pescoço é feio,  

 seu nariz é esparramado  

 e achatado  

 também é feio...  

35 em suma, FT su{m}ma 

 você não tem beleza nenhuma! FT belleza 

 Olhe, belezinha, FT bellezinha 

 não fique zangadinha  

 que tudo isto é uma pilheria minha.  

40 Você é bonitinha... bonitinha... muito bonitinha... FT bonitinha... bonitinha... muito 

bonitinha... 

   

  FT Bahia, 13 de Setembro de 929. 
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Versos para você... 

 

O poema dispõe de um testemunho manuscrito autógrafo no CL e (f. 98r, f. 99v e f. 

100r). 

 

Descrição física do testemunho 

 

VP 

 

Trata-se de um manuscrito escrito em tinta azul; a mancha escrita compõe 55 linhas. A 

página está amarelada devido à ação do tempo, mas isso não compromete a leitura. A folha 

encontra-se solta da encadernação. Na margem superior, centralizado, consta o título do 

poema e, ao final, na linha 55, consta local e data, “Bahia,1,10,929.”. Neste poema, apesar de 

não haver variantes substanciais, há marcas que comprovam o processo da escrita. No (v. 32), 

o autor fez um acréscimo na entrelinha superior do pronome oblíquo “me” ao verbo “limito” e 

cancelou a vírgula entre as palavras, transformando o verso “Limito, porem” em “Limito-me 

porém”. No (v. 36), o escritor realiza a substituição do pronome “lhe” pelo pronome “a”, essa 

substituição foi feita a lápis, o que comprova que o autor voltou ao texto tempos depois para 

verificação. Eulálio utiliza-se do restante da (f. 100r) para escrever outros textos. Abaixo, os 

fac-símiles: 
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Figura 49 – Fac-símile de CL (f. 98r). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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Figura 50 – Fac-símile de CL (f. 99v). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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Figura 51 – Fac-símile de CL (f. 100r). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM APARATO 

 

VP 
 

 

 VERSOS PARA VOCÊ... VP [↑Versos para você...] 

   

 Eu gosto muito de você,  

 meu bem.  

 Nunca disse a ninguém. VP ninguem 

 Todo mundo ignora.  

5 Mas todo mundo há de saber agora VP ha-de 

 que gosto muito de você,  

 meu bem.  

 Eu gosto de você, mas, em segredo...  

 porque...  

10 não sei porque,  

 toda vida tive medo VP mêdo 

 de dizer a você!  

 Por isto até parece ser mentira.  

 é verdade, porém, VP porém 

15 que gosto de você,  

 meu bem.  

 Eu há dias passados a ofendi VP offendi 

 nuns versos que escrevi.  

 Você quando os leu  

20 se julgou ofendida VP offendida 

 e ficou, com razão,  

 bastante aborrecida!  

 por isto, você disse a muita gente  

 que tudo aquilo era paixão... VP aquillo 

25 que aquilo foi somente  

 porque eu queria VP aquillo 

 namorar com você  

 e você não me dava ousadia!  

 Eu devia ficar zangado  

30 com o “pesado”  

 que sua frase tem... VP phrase 

 Limito-me porém, VP Limito[↑-me] {, } porem 

 a lhe dizer   

 que gosto muito de você,  

35 meu bem.  

 Eu a ofendi VP Eu{lhe}/a\ offendi 

 nos versos que escrevi  

 mas você me perdoa VP perdôa 

 que você é tão boa! VP bôa 

40 Eu lhe juro que estou arrependido  

 de ter sido  

 tão atrevido!  

 Sim. Eu tenho razão de arrepender  

 porque você, pode crer,  

45 tem um riso tão lindo! VP tao 
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 seus olhos são tão lindos! VP tao 

 você é toda tão linda! VP tao 

 . . . . . . . . . . .   

 Ah! Vaidosa! gostou? Está rindo?  

50 Deixe de vaidade!  

 Nestes versos acima estou mentindo!  

 e naqueles com os quais você não riu VP naquelles   quaes rio 

53 eu só disse a verdade!  

   

  VP Bahia,1,10,929 
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Não deixe de falar! 

 

O poema dispõe de um único testemunho manuscrito autógrafo no CL (f. 102r e 

103v). 

 

Descrição física do testemunho 

 

ND 

 

Trata-se de um manuscrito escrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa 39 linhas. A 

página está amarelada devido à ação do tempo, mas isso não dificulta a leitura. Na margem 

superior, centralizado, consta o título do poema, “Não deixe de fallar!”. Ao final dos versos, 

na linha 39, centralizado, consta local e data, “Bahia, 3, 10, 929” Abaixo, seguem os fac-

símiles: 
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Figura 52 – Fac-símile de CL (f. 102r). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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Figura 53 – Fac-símile de CL (f. 103v). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM APARATO 

 

ND 
 
 
 

 NÃO DEIXE DE FALAR! ND [↑Não deixe de fallar!] 

   

 Você vive falando mal de mim. ND fallando 

 Não sei porque você procede assim!  

 Não sei porque  

 você trata da vida   

5 de quem não trata da vida de você!  

 Nunca a amei...  

 Nunca a odiei...  

 Vivo sem falar mal ou bem  ND falar 

 de você...  

10 e assim  

 me parece que você não tem   

 razão para falar de mim! ND falar 

 Você pensa talvez  

 que fico aborrecido,  

15 muitíssimo sentido ND muitissimo 

 quando me conta alguém ND alguem 

 o que de mim vive você falando! ND fallando 

 Ao contrario, porem...  

 em vez de me zangar ND envez 

20 eu lhe peço não deixe de falar! ND falar 

 eu lhe peco que vá continuando... ND continúando 

 que vá continuando… ND va 

 ora, eu de ha muito vivo  

 aborrecido com a falta de motivo  

25 parar escrever versos...  

 E, tendo você para viver assim  

 falando mal de mim, ND fallando 

 não sinto falta de motivo, não  

 Logo eu tenho razão  

30 de lhe pedir que continue falando... ND fallando 

 que va continuando...  

 Por isso é que lhe peço encarecidamente  

 que fale mal de mim com toda gente! ND falle 

 Não deixe de falar ND falar 

35 porque assim você me deixaria  

 sem motivo para versar.  

 Olhe, é um favorzinho que você me faz:  

38 Não deixe de falar! ND falar 

   

  Bahia, 3, 10, 929. 
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Volta, querida! 

 

 

O poema dispõe de dois testemunhos: um manuscrito (VQM) no CSC1, (f.19r) e um 

impresso (VQL) publicado no LIP, (p. 41-42).  

 

Descrição física dos testemunhos: 

VQM 

 

Manuscrito escrito a lápis, a folha está amarelada devido à ação do tempo. A mancha 

escrita ocupa as 21 linhas das 21 que compõem a folha, além das margens superior e inferior.  

O título encontra-se centralizado na margem superior da folha, acima da primeira linha. Na 

margem inferior, abaixo da linha 21, consta a assinatura do autor e, à linha 20 e 21, consta 

escrito, de forma inclinada, o dia e a data, “/3ª, 11, 1, 930”.  

 

VQL  

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d’A Luva, 1931, p. 41-

42. 

Impresso em tinta preta, com 20 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo e encontra-se solta da encadernação. Na altura superior da página 41, centralizado, 

consta o nome do autor; no ângulo direito consta a numeração da página; abaixo do nome do 

autor e do número da página, consta um traço horizontal. O título está centralizado na altura 

da página, em caixa alta, sublinhado por dois traços.  

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

Os dois testemunhos são dependentes, apresentam traços comuns, apenas divergindo 

na pontuação, na grafia de algumas palavras. VQL apresenta modificações em relação ao 

VQM, isso prova que VQL o reproduz. Neste poema, há variantes substanciais e marcas que 

comprovam que o escritor voltou ao texto para modificá-lo. 

Tanto VQM quanto VQL apresentam o título “Volta, querida!”. VQM (v. 6) traz: 

“Todo dia,” e (v.7) “quase chorando”, enquanto VQL (v.6) traz: “Todo dia, quase chorando,”. 

VQM (v. 11) traz “E a Illusão, essa mulher bonita”, enquanto em VQL consta “E a Illusão, 

esta mulher bonita”. VQM (v. 15) apresenta “prometendo voltar me trazendo thesoiros...” e 
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VQL “prometendo voltar-me trazendo thesoiros,”. Em VQM (v. 15 e 16), no final do verso, o 

autor utiliza-se das reticências, enquanto em VQL ele faz uso da vírgula: VQM (v. 15), 

“prometendo voltar me trazendo thesoiros...”; VQL (v.14), “prometendo voltar-me trazendo 

thesoiros,”. O testemunho VQM (v. 16) traz “um mundo de bellezas...”, e VQL (v.15), “um 

mundo de bellezas,”. Na variante VQM (v. 18) consta “Eu, porém, não me alegro, não!” 

enquanto a variante VQL (v.17) traz “Mas eu não acredito e não me alegro, não!”. VQM (v. 

19) traz “porque vejo que a illusão”, enquanto em VQL (v.18) consta “Porque sei que a 

illusão”. 

O soneto Volta Querida! demonstra um dos temas mais recorrentes na poesia de 

Eulálio Motta: o desencanto diante da vida, expresso a partir de um tom extremamente  

pessimista, que é, muitas vezes, decorrente de um amor impossível, que não pode ser 

concretizado.  

 

Seleção do texto de base 

Tomou-se como texto de base o VQL, por ser o último testemunho publicado em vida 

do poeta.  
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Figura 54 – Fac-símile do LIP (p.41). 

 
Fonte: Acervo do escritor 
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Figura 55 – Fac-símile do LIP (p.42). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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TEXTO CRÍTICO COM O APARATO 

 

VQL 

 

 

VOLTA, QUERIDA!  

 

 Volta, querida!  

1.  Vem novamente encher a minha vida  

 que deixaste vazia! VQL VQM vasia 

 Se tu soubesses como eu ando triste   

5 depois que me fujiste... VQM {!} /...\ 

 todo dia, quase chorando, VQM Todo dia, 

 passo horas inteiras me lembrando VQM quase chorando, 

 de ti, meu bem! VQM passo horas inteiras me lembrando 

 Vem! VQM de ti, meu bem! 

  VQM vem! 

10 E a ilusão, esta mulher bonita VQL illusão VQM essa 

 de olhos azuis e de cabelos loiros, VQL VQM azues; cabellos 

 fica à distância, rindo, VQL VQM distancia 

 um riso muito lindo,  

 prometendo voltar-me trazendo 

tesouros, 

VQL VQM promettendo;  thesoiros VQM 

voltar me trazendo thesoiros... 

15 um mundo de belezas,  VQL VQM bellezas VQM bellezas... 

 um céu azul de glórias e riquezas... VQL VQM ceo ; VQM riquesas 

   

 Mas eu não acredito e não me alegro, 

não! 

VQM Eu, porem, não me alegro, não! 

 Porque sei que a ilusão VQM porque vejo que a ilu são VQL VQM 

ilusão 

 É uma mulher  

20 Como outra qualquer...  
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Junho 

 

 

O poema dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no Caderno Lágrimas, (f.91r, f. 

91v e f. 92v) e um recorte impresso colado no Caderno Lágrimas (f. 90v).  

 

Descrição física dos testemunhos: 

JNM 

 

Manuscrito escrito em tinta preta, a folha está amarelada devido à ação do tempo. A 

mancha escrita ocupa 38 linhas. O título encontra-se centralizado na margem superior da 

folha, acima da primeira linha. Na linha 38, consta local e data, “Bahia, Junho, 929”. 

 

JNR  

 

Impresso em tinta preta, com 42 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo. O recorte encontra-se colado no Caderno Lágrimas acima de um texto manuscrito não 

identificado. Na margem superior do recorte, consta o título do poema, em caixa alta, e em 

negrito. Abaixo do título, consta o contexto da publicação: “Poesia recitada pelo autor, 

alumno do Gymuasio Yqiranga, na festa de arte, hontem, realizada, neste Gymnasio:” Ao lado 

direito do recorte, na horizontal, o escritor escreve em tinta azul: “Do ‘Diario de Noticias’ de 

30-7-929.”. Trata-se, pois, de uma publicação em jornal que Eulálio Motta preservou, colando 

o recorte em seu caderno. Na linha 41, consta a assinatura do autor e, na linha seguinte, 

“Junho, 929”. Há, por todo o poema, várias palavras sublinhadas, não se sabe ao certo se pela 

tipografia ou se pelo escritor. 

 

ANÁLISE DAS VARIANTES 

 

Os dois testemunhos são dependentes, apresentam traços comuns, apenas divergindo 

na pontuação e na grafia de algumas palavras. JNR apresenta modificações em relação à 

JNM, isso prova que JNR o reproduz. Neste poema, há variantes substanciais e marcas que 

comprovam que o escritor voltou ao texto para modificá-lo antes de sua publicação. Todos os 

dois testemunhos possuem datação de um mesmo período, junho de 1929. 

Tanto JUR quanto JUM apresentam o título “Junho”. No v.1 de JNR consta “Escura, a 

noite desce...”, enquanto em JNM consta “Escura, a noite desce”, sem as reticências. No v. 3, 
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consta em JNR “ceo” e em  JNM “céo”. No v. 4, consta em JNM “nascente!”, já em JNR 

“nascente...”, e em JNM consta “viu”, já em JNR consta “vio”. No v. 5 de JNR, há “seus 

dias”, enquanto em JNM há “JNR seus dias...”. No v. 9 de JNR, há uma vírgula após “frias”, 

em JNM não há. O mesmo acontece no V.11: após a palavra “tormento”, em JNR, há a 

vírgula, e em JNM, não. O v. 12 de JNM é terminado pelas reticências, e JNR pela 

exclamação. No v. 13 consta, em JNR, “Nos jardins, quando vem Junho se aproximando”, 

enquanto em JNR há uma vírgula no final do verso. No v. 15, o adjetivo “infeliz” do JNR é 

seguido de reticências, e no JNM, de exclamação. No v. 18, o adjetivo “desgosto”, em JNR, 

teve o “o” final manchado pela tinta da tipografia, em JNM há reticências após a palavra 

citada. No v. 19, há, em JNM, “ama:”, já em JNR,  “ama...”.  

Após o v. 20, nas linhas 25 e 26 de JNM, o autor faz um intervalo de duas linhas 

escrevendo dois traços na horizontal, um em cada linha. No v. 22, consta, no JNM, 

“Carregando uma dor sem principio e sem fim!”, já no JNR consta “Carregando uma dor sem 

começo e sem fim...”. No v. 23 de JNM, “carrego.”, e em JNR, “carrego...”. No v. 26 do 

JNM, “piedade!”, e no JNR, “piedade.”. No v. 27 do JNM consta “horror,”, enquanto no JNR 

“horror.” No v. 28 do JNR consta “Eu busco, ó Junho, e encontro abrigo a minha dôr”, e no 

JNM, “Eu busco, ó Junho! e encontro abrigo a minha dôr...” No v. 30 do JNR consta “tem...”, 

enquanto no JNM “tem!”. No v. 36 de JNR, “Eu te bemdigo, Junho! ó Junho! eu te 

bemdigo!”, e em JNM, “Eu te bemdigo, Junho, ó Junho, eu te bemdigo!”. 

  

Seleção do texto de base 

Tomou-se como texto de base o recorte impresso JNR, por ser o último testemunho 

publicado em vida do poeta.  
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Figura 56 – Fac-símile de CL (f. 90v). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



195 

 

TEXTO CRÍTICO COM APARATO 

 

JNR 
 
 
 

                        JUNHO  

   
  JNR Poesia recitada pelo autor, alumno 

do Gymuasio Yqiranga, na festa de 

arte, hontem, realizada, neste 

Gymnasio: 

   

   

 Fim de um dia de Junho... Escura, a noite desce... JNM JNR desce (s.r.) 

 Ai! como Junho é triste a hora que anoitece! JNR Ai! como Junho é triste á hora que 

anoitece! JNM á 

   

 Todo nublado o céu, não se vê sol no poente JNR ceo JNM céo 

 Como pela manhã não se viu no nascente... JNM nascente! JNR Como pela manhã 

não se vio no nascente...  JNM viu 

   

5 Junho é muito infeliz... não tem sol nos seus 

dias... 

JNR seus dias 

 Suas noites não têm estrelas fugidias... JNR Suas noites não têm estrellas 

fulgidias... 

   

 Quando, às vezes, em Junho, estrelas aparecem, JNR ás vezes JNR estrellas JNM ás vezes 

JNM estrellas 

 O fulgor primitivo as nuvens amortecem. JNR O fulgór primitivo as noites 

amortecem. 
   

 Longos dias de inverno e longas noites frias, JNM frias (s. v.) 

10 São as noites de Junho e são de Junho os dias... JNR São as noites de Junho e são de 

Junho os dias...  

   

 Junho vive sofrendo, esquisito tormento, JNR soffrendo JNM tormento (s. v.) 

 A chorar pela chuva, a gemer pelo vento! JNR A chorar pela chuva, a gemer pelo 

vento! JNM vento... 

   

 Nos jardins, quando vem Junho se aproximando, JNM aproximando 

 Pelo orvalho os rosais amanhecem chorando! JNR Pelo orvalho os rosaes amanhecem 

chorando! 

   

15 Como Junho é infeliz... Como Junho também JNR tambem JNM infeliz! JNM também 

(s. a.) 

 Muita gente sem sorte este mundo contém... JNR Muita gente sem sorte este mundo 

contém... JNM contem. (s. r.) 

   

 Muita gente que mostra alegrias no rosto,  

 Tem n’alma, como Junho, um profundo desgosto. JNR Tem n’alma, como Junho, um 

profundo desgost{o}. JNM desgosto... 

   

 E’ como alma de Junho a alma de quem não 

ama... 

JNM ama: 

20 Carregada de inverno e de frio e de lama... JNR Carregada JNR inverno 

  JNM O autor faz um intervalo de duas 
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linhas marcados por dois traços. 

 Junho frio, sem sol, como tu, vivo assim...  

 Carregando uma dor sem começo e sem fim... JNR dôr JNM Carregando uma dor sem 

principio e sem fim! 

   

 A treva que tu tens, n’alma também carrego... JNR tambem JNM carrego. (s. r.) 

 A minh’alma é também como a vida de um cego: JNR alma  JNR como JNR vida JNR 

cégo: 
   

25 Completamente alheia ao que diz claridade,  

 Sem um raio de luz que lhe tenha piedade. JNR raio JNR piedade. JNM piedade! 

   

 No horror da tua treva e do teu frio no horror. JNM horror, 

 Eu busco, ó Junho, e encontro abrigo a minha dor JNR Eu busco, ó Junho, e encontro 

abrigo á minha dôr JNM ó junho! JNM 

á JNM dor... 

   

 E mil vezes bendita a dor que em si contém JNR dôr 

30 Esse dom de aliviar outra dor que se tem... JNR Esse dom de aliviar outra dôr que 

se tem... JNM alliviar  JNM dôr JNM 

tem! (s. r) 

   

 Eu te bendigo, Junho! e a tua dor e o frio JNR bemdigo JNR dôr 

 Com que tu sofres tanto e com que me alivio... JNR soffres JNR tanto JNR alivio 

   

 Pelos dias sem sol, pelas noites escuras   

 Que te enchem de fel, de profundas agruras,  

   

35 Por todo esse teu mal que me serve de abrigo,  

36 Eu te bendigo, Junho! ó Junho! eu te bendigo! JNR Eu te bemdigo, Junho! ó Junho! eu 

te bemdigo! JNM Eu te bemdigo, Junho, 

ó Junho, eu te bemdigo! 

   

                                   JNR [EULALIO MOTTA] 

  JNR JUNHO, 929JNM Bahia, Junho 929 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
A edição do livro inédito Flôres e espinhos, de Eulálio Motta, concretiza o desejo de 

publicação do escritor. Ao esboçar o projeto, o escritor revelou claramente sua intenção em 

propagar o seu “livro de versos” composto por sonetos e poesias que ele cuidadosamente 

selecionou. Tal interesse motivou-nos a realizar este estudo. Como Eulálio delineou sua 

intenção de publicação do livro através de um sumário ao final de outro caderno seu, 

o Caderno Lágrimas, os textos selecionados pelo escritor constituem diferentes fontes 

testemunhais de seu acervo. Dessa forma, foi realizada uma ampla pesquisa para identificação 

e localização do corpus. Eles foram encontrados em diferentes suportes, como livros, 

datiloscritos, manuscritos, etc. Tais textos fazem parte do laboratório do escritor, o que nos 

possibilitou empreender uma edição crítica em perceptiva genética ao valorizar as variantes 

autorais que fazem parte da criação e revelam a gênese do texto. 

Eulálio Motta dedicou sua vida à atividade literária, deixando inédita grande parte de 

suas produções, que foram preservadas por ele mesmo em seu acervo. Falecendo no ano de 

1988, seu acervo foi doado pelos familiares somente no ano de 1999, e permaneceu por mais 

de dez anos sem o cuidado necessário; diante disso, é comum que alguns materiais se percam 

com o tempo. O livro foi delineado pelo escritor compondo 27 sonetos e 21 poesias, porém, 

mesmo, após muitas pesquisas, alguns textos não foram encontrados no acervo do escritor. 

Foram localizados um total de 24 sonetos e de 12 poesias. A maioria dos textos possuem 

rastros deixados pelo escritor, possuem marcas que demonstram o processo de criação 

literária e, através delas, os leitores podem compreender os movimentos de escrita realizados 

por Eulálio Motta, no processo de construção de sua atividade literária. Os acréscimos, as 

supressões, os cancelamentos, as emendas, as rasuras, etc., o ir e vir ao texto, modificando-o 

mesmo após a sua publicação, são marcas características do escritor. 

A importância deste tipo de estudo evidencia-se na possível contribuição que se pode 

trazer para o universo literário baiano e brasileiro, contribuindo para que se estabeleça o real 

panorama da literatura nacional, ampliado por vozes que estavam silenciadas. A realização 

deste estudo permitiu explorar e revitalizar o texto literário a partir das memórias guardadas 

no acervo do autor; possibilita a exploração do texto em outras várias possibilidades de 

estudos e pesquisas, ao torná-lo público, acessível e disponível. Dessa forma, os 

pesquisadores em Crítica Textual e Genética exercem a função de porta-voz – neste caso, do 

poeta Eulálio Motta e suas inconstâncias, anseios, seu apego aos rascunhos, cuidadosamente 

guardados por ele, suas tomadas de decisões enquanto poeta, revelados nos bastidores da 
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criação literária – e da literatura nacional, salvaguardando, assim, vozes que estavam 

condenadas ao esquecimento. Esse estudo contribui no enriquecimento da memória e do 

patrimônio literário baiano e nacional. 
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Fac-símiles do JNM 
 
 
 

Figura 57 – Fac-símile de CL (f. 91r). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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Figura 58 – Fac-símile de CL (f. 91v). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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Figura 59 – Fac-símile de CL (f. 92v). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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Edição semidiplomática de JNM 

 

 

 

 
 Junho 

  

 Fim de um dia de Junho... Escura, a noite desce... 

 Ai! como junho é triste á hora que anoitece! 

  
 Todo nublado o céo, não se vê sol no poente 
 Como pela manhã não se viu no nascente! 

  
5 Junho é muito infeliz... não tem sol nos seus dias... 
 Suas noites não têm estrelas fulgidias... 

  
 Quando, ás vezes, em junho, estrelas aparecem, 
 O fulgor primitivo as nuvens amortecem. 

  
 Longos dias de inverno e longas noites frias 
10 São as noites de Junho e são de Junho os dias... 
  

 Junho vive sofrendo esquisito tormento 
 A chorar pela chuva e a gemer pelo vento... 
  

 Nos jardins, quando vem Junho se aproximando, 
 Pelo orvalho as rosas amanhecem chorando! 
  
15 como Junho é infeliz! Como Junho também 

 Muita gente sem sorte este mundo contem. 

  

 Muita gente que mostra alegrias no rosto,  

 Tem n’alma, como Junho, um profundo desgosto... 

  

 É como a alma de Junho a alma de quem não ama: 

20 Carregada de inverno e de frio e de lama... 

  

 Junho frio, sem sol, como tu, vivo assim... 

 Carregando uma dôr sem principio e sem fim! 

  

 A treva que tu tens, n’alma também carrego. 

 A minh’alma é também como a vida de um cego: 

  

25 Completamente alheia ao que diz claridade,  

 Sem um raio de luz que lhe tenha piedade! 

  

 No horror da tua treva e do teu frio no horror, 

 Eu busco, ó Junho! e encontro abrigo á minha dôr. 

  

 E mil vezes bemdita a dôr que em si contem 

30 Este dom de aliviar outra dôr que se tem! 
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 Eu te bemdigo, Junho! e a tua dôr e o frio 

 Com que tu soffres tanto e com que me alivio... 

  

 Pelos dias sem sol, pelas noites escuras 

 Que te enchem de fel, de profundas agruros, 

  

35 Por todo este teu mal que me serve de abrigo, 

 Eu te bemdigo, Junho, ó Junho, eu te bemdigo! 

  

                                    Bahia, Junho, 929. 
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Fac-símiles do BCM 
 
 
 

Figura 60 – Fac-símile de CL (f. 67r). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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Edição semidiplomática de BCM 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Balladilha do canto 

  

 A cigarra canta tanto... 

 Não se cansa de cantar! 

 Mas... quem sabe o que ella sente[!]?! 

 Talvez cante simplesmente 

5 Porque não pode chorar. 

  

 Eu vivo como a cigarra 

 Que vive sempre a cantar 

 Simplesmente, unicamente, 

 Porque não pode chorar. 

  

10 E como eu, como a cigarra, 

 Muita gente anda a cantar, 

 Simplesmente, unicamente 

 Porque não pode chorar! 

  

14          Bahia, Dezembro de 928. 
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Fac-símile de VQM 

 

 

Figura 61 – Fac-símile de CSC1 (f.19r). 

 
Fonte: Acervo do escritor. 
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Edição semidiplomática de VQM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Volta, querida! 

 

  

 Vem novamente encher a minha vida 

 que deixaste vasia! 

 Se tu soubesse como eu ando triste 
 depois que me fujiste!.. 
 todo dia 
5 quase chorando 
 passo horas inteiras me lembrando 
 de ti, meu bem! 
 Vem! 
  
 E a ilusão, essa mulher bonita 
10 de olhos azues e de cabellos loiros, 
 fica dá distancia rindo, 
 un riso muito lindo 
 prometendo voltar me trazendo thesoiros... 
 um mundo de bellezas ... 
15 un ceo azul de glorias e riquesas... 
  
 Eu, porem, não me alegro, não! 
 Porque vejo que a ilusão 
 é uma mulher 

 como outra qualquer...     [Eulalio Motta] 

  

20 3ª, 11,1,930  


