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RESUMO 

 

Este trabalho monográfico teve por objetivo editar 16 poemas contidos no caderno manuscrito 

Diário de um João Ninguém do escritor baiano Eulálio de Miranda Motta. Este caderno é 

composto por 70 fólios, escritos no reto e no verso, com 22 pautas cada. Os textos que o 

compõe tratam de aspectos políticos, sócio-históricos, religiosos e jornalísticos. Diante das 

singularidades observadas em cada texto e seu processo de formação, optou-se por uma 

edição semidiplomática, por ser mais apropriada, visando conservar as características da 

scripta do texto. Trata-se de uma edição fidedigna, que mais se aproxima do original. A 

fundamentação teórica e metodológica da pesquisa está subsidiada em: Spina (1977), 

Cambraia (2005), Abbade (2006), Carvalho (2012), Telles (2012) e Barreiros, P. (2009; 2012; 

2013) entre outros. Pretende-se com esse trabalho contribuir para o estudo com acervos 

literários, em especial para a sócio-histórica do Sertão da Bahia, colaborando para que se 

constitua em nosso país uma exposição da literatura nacional, incluindo os escritores não 

canônicos. 

 

Palavras-chave: Eulálio Motta. Edição dos poemas. Diário de um João Ninguém. 

 

 

 



RESUMEN 

 

 Este trabajo monográfico tuvo como objetivo editar 16 poemas contenidos en el cuaderno 

manuscrito Diario de un João Ninguém del escritor baiano Eulálio de Miranda Motta. Este 

cuaderno está compuesto por 70 folios, escritos en la recta y en la espalda con 22 pentagramas 

cada uno. Sus textos tratan de aspectos políticos, sociohistóricos, religiosos y periodísticos. 

Dadas las singularidades observadas en cada texto y su proceso de formación, se eligió una 

edición semidiplomática, ya que es más apropiada, con el objetivo de preservar las 

características de la scripta del texto. Es una edición confiable que se acerca más al original. 

Los fundamentos teóricos e metodológicos de la investigación están subvencionados en: 

Cambraia (2005), Abbade (2006), Carvalho (2012), Telles (2012) e Barreiros, P. (2009; 2012; 

2013), entre otros. Por lo tanto, tenemos la intención de contribuir al estudio de los acervos 

literarias, especialmente para la sociohistória del Sertão de Bahía, contribuyendo a la 

constitución en nuestro país de una exposición de la literatura nacional, incluyendos escritores 

no canónicos. 

 

Palabras clave: Eulalio Motta. Edición de poemas. Diario de un João Ninguém. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O escritor baiano Eulálio de Miranda Motta (1907-1988) organizou um acervo que 

comporta diversos tipos de documentos. Atualmente, esse acervo está disponível no Núcleo 

de Estudos Interdisciplinares em Humanidades Digitais (NeiHD), localizado na Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS). O acervo desse escritor tem permitido pesquisas em 

diferentes perspectivas: filológica, linguística, histórica, cultural e literária. O presente 

trabalho Diário de um João Ninguém: edição dos poemas de Eulálio Motta foi realizado a 

partir desse acervo, numa perspectiva filológica, com o objetivo de editar os poemas presentes 

no caderno manuscrito Diário de um João Ninguém.  

O interesse em estudar filologia deu-se a partir do contato com a disciplina Filologia 

Românica I. Nesta disciplina, teve-se a oportunidade de conhecer e transcrever parcialmente 

alguns documentos que pertenciam ao acervo do escritor Eulálio Motta. Com isso, surgiu o 

desejo de ingressar como bolsista de iniciação científica no projeto Edição das obras inéditas 

de Eulálio Motta - IV Etapa, que prevê a edição e o estudo dos documentos do escritor com 

perspectivas à edição de suas obras inéditas. A vinculação ocorreu em 2008, a partir do 

financiamento de bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).  

Atualmente, o acervo de Eulálio Motta dispõe de 2.416 documentos, datados de 1910 

até 1988, organizados, catalogados e sistematizados (BARREIROS; TELLES, 2017), a 

exemplo do Diário de um João Ninguém, que foi objeto de investigação deste trabalho. 

Vinculado a esse acervo está o projeto de pesquisa Edição das Obras Inéditas de Eulálio 

Motta - IV Etapa (UEFS/CONSEPE, 070/2016; CNPq; FAPESB), que tem proporcionado aos 

estudantes do curso de Letras: Português e Espanhol a realização de estudos sistemáticos 

sobre a edição de alguns documentos produzidos pelo escritor mundonovense. Esse acervo foi 

cedido pelos familiares do escritor para a pesquisa que está sendo desenvolvida desde 1999, 

no âmbito da Universidade Estadual de Feira de Santana (BARREIROS, P., 2015, p. 235). 

Nesse mesmo ano, surgiram os primeiros estudos acadêmicos relacionados à obra desse 

escritor. 

O caderno manuscrito Diário de um João Ninguém é composto por 70 fólios escritos 

no reto e no verso, com 22 pautas cada. Comportam no referido caderno poemas, rascunhos 

de cartas a amigos, políticos e outras autoridades, crônicas, cordéis, cópias de poemas de 

escritores conhecidos e anotações diversas. Os textos foram escritos entre os anos de 1977 e 

1978. Este trabalho teve como base metodológica os critérios da edição semidiplomática, 

elaborados conforme as particularidades surgidas no decorrer das transcrições. 
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O estudo com acervos literários tem contribuído de maneira significativa na formação 

dos elementos históricos, tanto do Brasil quanto do sertão da Bahia. Desse modo, a relevância 

deste trabalho monográfico foi evidenciada pelo auxílio que pôde trazer para o universo 

baiano e brasileiro, colaborando para que se constitua no país uma real exposição da literatura 

nacional, incluindo escritores não canônicos. Além disso, vale ressaltar que o estudo desses 

documentos traz uma:  

 

[...] instância linguística em que estão manifestas as formas de pensar, de 

apreender e de categorizar a realidade, crenças, valores, hábitos, enfim, um 

ponto da interlocução entre língua e cultura sob a ótica do escritor. 

(BARREIROS L. L. S; TELLES, C. M., 2017, p. 19). 

 

Desse modo, estudar um testemunho documental e literário, envolve diversas áreas do 

conhecimento como: filologia, linguística, história, literatura, antropologia, entre outras. 

Certamente, esse fator muito contribui para um estudo mais expandido, assim como para 

difusão cultural, histórica e social desses documentos. 

O escritor Eulálio de Miranda Motta contribuiu de maneira significativa para a 

literatura baiana, pois apresentou um panorama de temas que retratam as relações políticas, 

sociais e culturais da sociedade mundonovense. Logo, conservar as publicações do escritor, 

por intermédio do método filológico de edição traz à tona possibilidades de estudos sobre a 

escrita do autor, podendo auxiliar nas pesquisas sobre os escritores não canônicos da literatura 

baiana. Dessa maneira, o presente trabalho centrou-se no seguinte problema: como editar os 

poemas do caderno Diário de um João Ninguém do escritor baiano Eulálio Motta? 

Nesse sentido, o presente trabalho monográfico teve por objetivo editar os poemas do 

caderno manuscrito Diário de um João Ninguém. Para isso, foi necessário inventariar os 

poemas do caderno; descrever todos os fólios dos poemas do Diário de um João Ninguém; 

garantindo a fidedignidade das edições, corrigir possíveis erros de transmissão dos poemas, 

dando confiabilidade ao estudo filológico de edição; contribuir para a pesquisa bibliográfica 

do escritor Eulálio Motta, preservando a história literária, política e cultural do povo 

mundonovense, demonstrando a relevância de conservar o legado e a história local dos 

antepassados. 

O estudo com acervo literário tem proporcionado pesquisas significativas no campo da 

filologia. Ao se indagar acerca da relevância da edição dos poemas do caderno Diário de um 

João Ninguém, foram manifestadas algumas hipóteses de que a pertinência deste estudo se 

evidenciou pela contribuição que pode trazer para o universo literário baiano e nacional. Além 
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disso, por colaborar para que se constituísse em nosso país uma real exposição da literatura 

não canônica, realizando assim, uma transmissão e preservação desse legado. Por isso, é 

necessário estimular o estudo a partir de uma edição filológica, porque é de suma importância 

no trabalho do filólogo, sobretudo, de que o texto concedido por ele poderá ser: 

 

[...] matéria de investigação, segura, fidedigna e confiável para realizar seus 

estudos, além do mais, a Literatura se tem beneficiado também da 

investigação, ao tempo em que enriquece seus estudos de elementos 

retóricos, estilísticos e estéticos. (CARVALHO, 2012, p. 2). 

 

O presente trabalho monográfico constitui uma Introdução, que aborda o tema geral da 

pesquisa, a finalidade, a metodologia adotada e a contribuição do trabalho realizado; na 

segunda seção, trata-se da vida e da obra de Eulálio Motta; na terceira seção, aborda-se sobre 

o trabalho filológico de edição e o percurso metodológico; na quarta seção, apresenta-se a 

edição dos poemas; e, na quinta seção, as considerações finais. A pesquisa subsidiou-se pela 

Crítica Textual por SPINA, 1977; CAMBRAIA, 2005; ABBADE, 2006; CARVALHO, 2012, 

TELLES, 2012, assim como BARREIROS, P., 2009; 2012; 2013; ROCHA, 2018 para a vida 

e a obra do escritor Eulálio Motta. 

Portanto, com a edição filológica dos poemas do caderno Diário de um João Ninguém, 

o estudo sobre o escritor Eulálio Motta ficou mais acessível ao público leitor. Revelando 

assim o perfil do escritor, a essência da escrita, a oratória e a estilística. Por isso, o trabalho 

filológico é de suma importância no que tange à literatura dos escritores de um modo geral. 
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2 EULÁLIO MOTTA EM SEU DIÁRIO DE UM JOÃO NINGUÉM 

 

Eulálio de Miranda Motta nasceu em 1907, na vila Alto Bonito, em Mundo Novo 

(BA) e faleceu em Salvador em 1988. No decurso de sua carreira ele escreveu uma 

quantidade significativa de documentos de teor jornalístico, religioso, político e social. A 

documentação é composta por diversos arquivos como, por exemplo, cadernos, manuscritos, 

rascunhos de cartas, diários, diplomas, certificados, correspondências, jornais, fotografias 

entre outros. 

O espólio de Eulálio Motta é constituído por textos éditos, inéditos, cadernos 

manuscritos de sua autoria, panfletos, crônicas, cordéis, rascunhos de cartas, poemas, 

documentos de identificação. Dessa maneira, “O acervo do escritor Eulálio 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” (BARREIROS, 

P., 2015, p. 30). Assim, os documentos escritos por Eulálio Motta demonstram aspectos que 

revelam o seu perfil pessoal, político, religioso, linguístico, cultural, bem como evidencia a 

convivência da comunidade mundonovense do século XX. 

O escritor Eulálio Motta organizou diversas obras de sua autoria que ainda continuam 

inéditas e preservadas em seu acervo pessoal. Os rascunhos desses textos estão anotados em 

folhas avulsas, cadernos, esboços de projeto editoriais. Barreiros e Telles (2018) afirmam que 

“[...] os 15 cadernos que compõem o acervo destacam-se por concentrarem a maior produção 

inédita de Eulálio Motta. Esses cadernos evidenciam o burilamento de sua escrita e são 

objetos de estudos do Projeto de Pesquisa Edição das obras inéditas de Eulálio Motta”. 

(BARREIROS, L.; TELLES, C., 2018, p. 154). 

Aprofundar-se especificamente no acervo do poeta Eulálio Motta podemos dizer que o 

espólio eulaliano constitui-se de diversos documentos, que foram descritos e catalogados por 

Barreiros, P. (2007). Na sua prática de escritura, Eulálio Motta escreveu 15 cadernos, a saber: 

Caderno sem capa 1; Caderno sem capa 2; Luzes do Crepúsculo; Lágrimas; Loja Vitória; 

Monitor; Caderno Nº 3; Farmácia São José; Diário de um João Ninguém; Bahia 

Humorística; Caderno fotocopiado 1; Caderno fotocopiado 2; Anotações; Meu caderno de 

trovas e Canções do meu caminho. Barreiros (2009) afirma: 

 
A leitura destes cadernos surpreende por constituírem-se num rico e profícuo 

laboratório do escritor, possibilitando acompanhar o processo de escritura de 

sua literatura, o esboço de projetos de publicações, rascunhos de cartas, 

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

diversos. Os primeiros cadernos foram escritos na década de vinte e os 
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últimos na década de oitenta, possibilitando acompanhar a atividade 

intelectual e artística do escritor durante seis décadas. Eles também ganham 

relevância por conter grande parte da produção literária inédita de Eulálio 

Motta, constituindo-se em única fonte de importantes textos (BARREIROS, 

P., 2009, p. 1467). 

 

Os primeiros cadernos foram escritos na década de 1920 e os últimos na década de 

1980, todos se destacam pela riqueza de informações e pela variedade de temáticas que o 

escritor escreveu neles. Os cadernos descortinam a escrita cotidiana a partir de diferentes 

motivações. “Em Monitor, por exemplo, foram escritas crônicas diárias a partir de leituras de 

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

(BARREIROS, P., 2015, p. 38). Já no caderno manuscrito Bahia Humorística (1933), são 

abordados questões referentes aos costumes e particularidades linguísticas do sertão baiano. 

Bahia Humorística é um caderno de causos sertanejos que foi publicado por Barreiros, L. 

(2016). Meu caderno de Trovas (1987), composto por 110 trovas, revela o drama amoroso do 

autor, versa temáticas sociais e do cotidiano do sertão baiano. Este caderno possui trovas 

inéditas e trovas já editadas e publicadas por Rocha (2018). Segundo Rocha (2018), a 

temática mais recorrente das trovas é o amor “[...] o trovador canta seu amor por Edy, a musa 

que inspira o eu lírico, e provável motivo do sentimento pessimista que permeia o caderno, 

devido ao fato de se tratar de um amor impossível” (ROCHA, 2018, p. 66). 

Entre os textos inéditos do escritor Eulálio Motta estão os cadernos manuscritos 

Lágrimas, que contêm 57 folhas escritas no reto e no verso, totalizando 110 páginas, escritas a 

caneta de tinta preta, azul, vermelha e a lápis; o Caderno fotocopiado 1 e o Caderno 

fotocopiado 2 que dizem respeito a cópias coloridas de dois cadernos; Caderno sem capa 1; 

Caderno sem capa 2; Farmácia São José; Caderno Nº 3; Monitor; Loja Vitória; Anotações; 

Luzes do Crepúsculo e o caderno Diário de um João Ninguém (1977), objeto de estudo dessa 

pesquisa, que integra o corpus principal do projeto Edição das Obras inéditas de Eulálio 

Motta. A maioria desses cadernos já foram editados e conferidos por bolsistas de iniciação 

científica. Alguns foram objetos de estudo em trabalhos de conclusão de curso e dissertações 

de mestrado. O próximo passo será a publicação dos mesmos. No quadro 1, tem-se a relação 

de todos os cadernos em ordem cronológica e as atividades já realizadas, com os nomes dos 

respectivos pesquisadores e o ano de trabalho. 
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Quadro 1 - Relação dos cadernos de Eulálio Motta e os estudos já realizados 

CADERNO/ 

ANO 

RESPONSÁVEL PELA 

TRANSCRIÇÃO/ 

PERÍODO 

RESPONSÁVEL PELA 

CONFERÊNCIA/ 

PERÍODO 

PUBLICAÇÕES 

REALIZADAS 

Caderno sem 

capa 1  

(1926) 

Tayná Matos Lima Alves 

(2013/2014) 

Sheila Cardoso dos 

Santos 

(2017/2018) 

Artigo em periódico 

(ALVES; BARREIROS, 

2014); Trabalho de 

conclusão de curso de 

graduação (ALVES, 2015) 

Lágrimas 

(1927-1949) 

Manuela Peixinho 

(2014/2015) 

Jamille Santos Marques 

(2018/2019) 
---- 

Bahia 

Humorística 

(1933) 

 

Liliane L. S. Barreiros 

(2011) 

 

Liliane L. S. Barreiros 

(2014) 

Dissertação de Mestrado 

(BARREIROS, 2012); 

Artigos em periódico 

(BARREIROS, L., 

2013;2014;2015; 

BARREIROS, L.; 

BARREIROS, P., 2016); 

Livro publicado 

(BARREIROS, L., 2016) 

Farmácia São 

José 

(1940-1944) 

Stephanne Santiago 

 

Sheila Cardoso dos 

Santos 

(2017/2018) 

Capítulo de livro 

(SANTIAGO; 

BARREIROS, P.; 

BARREIROS, L., 2018); 

Dissertação de Mestrado 

em andamento 

Caderno sem 

capa 2 

(1950-1951) 

Cássia Aparecida Oliveira 

da Silva 

(2015/2016) 

Sheila Cardoso dos 

Santos 

(2017/2018) 

---- 

Caderno 

fotocopiado 2 

(1952) 

Patrícia Silva Pinto 

(2016/2017) 

Fabrício Meneses Passos 

(2019/2020) 
---- 

Caderno 

fotocopiado 1 

(1956) 

Ananda Santos 

(2016/2017) 

Patrícia Silva Pinto 

(2017/2018) 

Fabrício Meneses Passos 

(2019/2020) 

---- 

Luzes do 

Crepúsculo 

(1956-1968) 

Conceição de Jesus 

Freitas 

(2014/2015) 

Pâmella Araújo da Silva 

Cintra 

(2016/2017) 

Dissertação de Mestrado 

(CINTRA, 2019) 

Monitor 

(1960-1961) 

Sabrina Santana 

(2014/2016) 
---- 

Dissertação de Mestrado 

em andamento 

Diário de um 

João Ninguém 

(1977-1978) 

Bruna Calixto 

(2014/2015) 

Jamille Santos Marques 

(2018/2019) 

Trabalho de conclusão de 

curso de graduação em 

andamento 

Loja Vitória 

(1978) 

Joilma Maria de Freitas 

Trindade 

(2015/2016) 

---- 

Artigo em periódico 

(TRINDADE; 

BARREIROS, 2016) 

Caderno Nº 3 

(1978-1979) 

Iana Pirajá 

(2015/2016) 
---- ---- 

Anotações 

(1985) 
----- ----- ----- 

Canções do 

meu caminho 

3ª edição 

Taylane Vieira dos Santos 

(2013/2014) 
---- 

Artigo em periódico 

(SANTOS; BARREIROS, 

P., 2014); Dissertação de 
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(1986-1988) Mestrado (SANTOS, 2018) 

Meu caderno 

de trovas 

(1987) 

Juliana Pereira Rocha 

(2013/2014) 
---- 

Artigo em periódico 

(ROCHA; BARREIROS, 

P., 2014); Dissertação de 

Mestrado (ROCHA, 2018); 

Tese de doutorado em 

andamento 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Os cadernos escritos por Eulálio Motta apresentam diversos perfis. No caderno Diário 

de um João Ninguém, por exemplo, o escritor nos revela um caráter político, pois transcreve 

do Jornal da Bahia um telegrama de Ângelo Mario, candidato a prefeito, solicitando ao 

Presidente da Arena a sua demissão da Arena de Feira de Santana e desfiliação partidária. 

Além do perfil político, o escritor trata de temáticas sociais, amorosas e religiosas.  

Ao reunir, organizar e guardar seus livros, diários, cadernos, projetos, objetos pessoais 

etc., Eulálio Motta buscou registrar, guardar e arquivar o seu passado, deixando o seu legado 

para a posteridade. Dessa maneira, o acervo de Eulálio Motta nos mostra a importância dos 

arquivos pessoais como fonte de pesquisa e construção da memória, resguardando do 

esquecimento uma seleção de detalhes que ele considerou importante e significativos. Tanus 

(apud MARQUES, 2003, p. 143) afirma que: “Os arquivos pessoais caminham nessa mesma 

direção, de um desejo de memória, em que ao se arquivar, o escritor manifesta o desejo de 

vencer o tempo, permanecendo na memória de um povo ou de um país”. Portanto, ao escrever 

cadernos, diários, panfletos, crônicas, poemas e cordéis, Eulálio Motta concretiza a sua 

imortalidade, pois a escrita resgata o homem do esquecimento à medida que suas obras são 

transmitidas aos outros. Assim, pode-se perceber que, ao se manter uma lembrança na 

memória, ela é revogada da morte.  

O interesse pelo arquivamento de documentos tem se revelado um costume antigo da 

humanidade. Acredita-se que várias são as vantagens que levam as pessoas às práticas 

arquivísticas. O desenvolvimento da escrita, por exemplo, tem sido um dos fatores que levam 

os escritores a registrarem e armazenarem os seus registros escritos. Segundo Tanus (apud 

DELMAS, 2010, p. 19) “quanto mais documentos são usados para que os homens registrem 

seus atos e assegurem sua continuidade e estabeleçam relacionamentos duráveis entre si, mais 

eles produzem e conservam arquivos”. Dessa maneira, nota-se que a prática de arquivar se 

deu por causa da necessidade do homem de registrar suas atividades e pensamentos, e aos 

poucos foi fundamental adotar uma maneira de armazenamento, o que proporcionou o 
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surgimento do arquivo. Assim, Indolfo (2007) ressalta a relevância dos documentos e dos 

registros para a humanidade: 

 

O documento ou, ainda, a informação registrada, sempre foi o instrumento 

de base do registro das ações de todas as administrações, ao longo de sua 

produção e utilização, pelas mais diversas sociedades e civilizações, épocas 

e regimes. Entretanto, basta reconhecer que os documentos serviram e 

servem tanto para a comprovação dos direitos e para o exercício do poder, 

como para o registro da memória (INDOLFO, 2007, p. 29). 

 

Portanto, a memória registrada e conservada forma a base de toda a atividade humana. 

Além disso, garante o direito e comprova a existência tanto de quem a arquivou quanto 

representa os fatos de um grupo social atribuindo significados à sociedade. Além do mais, 

vale salientar que a memória registrada vai além do papel de documentar, pois ela nos permite 

compreender os elementos que constituiu e que constituem a nossa cultura documental 

enquanto patrimônio, como afirma Francisco (2014, p. 910): 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, ao se referir a proteção 

do patrimônio cultural brasileiro, menciona especificamente o ‘documento’. 

Com isso o conceito de Patrimônio Cultural é ampliado, abrangendo o 

patrimônio documental que pode ser materializado através de arquivos, 

conjunto de documentos e de publicações, manuscritas ou não. 

(FRANCISCO, 2014, p. 910). 

 

Desse modo, os documentos são vistos como a essência da coletividade, isto é, a 

memória de uma sociedade. Ao acompanhar os aspectos descritos no caderno Diário de um 

João Ninguém do escritor Eulálio Motta, pode-se perceber que a memória é realmente o cerne 

da coletividade, visto que nesse diário ele descreve um conjunto da vida diária de seus 

pensamentos e de seu povo. Logo, o caderno Diário de um João Ninguém comprova a ideia 

de que os documentos são instrumentos de apoio à cultura e a história, pois nele estão 

registrados: hábitos, costumes, crenças e valores tanto do escritor quanto da comunidade que 

ele estava inserido. Assim, os cadernos que Eulálio Motta escreveu podem ser definidos como 

um suporte da memória passível de recuperação (acesso) ou como suporte da escrita. Para 

Barreiros (2015), os cadernos são: 

  

[...] como um suporte para escrever-arquivar textos, não é apenas um recurso 

retórico de Eulálio Motta. Ele realmente escrevia mais do que publicava, 

Nesse sentido, os cadernos são verdadeiros laboratórios, utilizados para criar 

textos conservando os rascunhos e esboços, as anotações do que o escritor lia 

e ouvia. Os cadernos constituem-se também em preciosos arquivos que o 

autor acessava sempre que precisava. Como ele mesmo disse, escrevia 
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crônicas que ficavam esperando ocasião oportuna para publicá-las. 

(BARREIROS, 2015, p. 104-105). 

 

Diante disso, nota-se que os cadernos de Eulálio Motta eram como um suporte da sua 

memória, pois desde quando ele escrevia textos esperando o momento oportuno para 

transmiti-los, automaticamente ele retomava os registros apontados nos cadernos evocando a 

memória. Assim, é importante considerar a preservação desses cadernos para possibilitar o 

acesso, levando em conta que o armazenamento dos cadernos nos arquivos tem o propósito de 

conservá-los em seus aspectos materiais e imateriais. Em vista disso, presume-se que os 

cadernos encontrados no acervo do escritor Eulálio Motta representam a extensão da memória 

coletiva de um determinado grupo de indivíduos. 

 O cunho dos textos apresentados no caderno Diário de um João Ninguém identifica 

um escritor preocupado com a política de Mundo Novo, em 1977. Eulálio Motta fazia 

diversas críticas à gestão tanto do Município de Mundo Novo quanto aos Municípios das 

localidades circunvizinhas. Há também textos de teor partidário e integralista, ora exaltando a 

ditadura militar ou desfazendo da esquerda socialista. Por essa razão, uma das temáticas mais 

recorrentes desse caderno é a política.  

A partir da leitura do caderno Diário de um João Ninguém foi possível entender a 

composição integral a respeito de suas fontes testemunhais. Nele há textos literários, 

reflexivos, cartas, entre outros. A categoria “reflexivos”, apresenta geralmente os textos de 

cunho jornalístico, considerações a respeito de leituras de livros, como no fólio 23 v, que o 

autor relata que já releu 3 ou mais vezes o extraordinário livrinho do Papa Paulo VI. As 

produções literárias contidas no caderno estão bastante impregnadas do contexto sócio- 

histórico, inclusive da memória autoral do escritor. Já em “Outros”, os textos encontrados são 

os rabiscos de sumário, regulamentos, requerimentos e declarações.  
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3 O TRABALHO FILOLÓGICO DE EDIÇÃO 

 

A partir do trabalho filológico de edição de documentos, podemos preservar a herança 

escrita, resguardar a memória individual e coletiva de um povo em um determinado período 

histórico. Para Telles (2003, p. 23), “[...] o método filológico de edição apoia a análise 

linguística, ao fornecer com critérios um texto fidedigno. Por outro lado, elementos do texto 

estabelecido permitem - e têm sempre permitido - estudar a língua aí documentada”, isto é, o 

texto fidedigno tem concedido estudar o uso real da língua escrita. Além do mais, esses textos 

podem ser disponibilizados para o público leitor de forma mais moderna e cômoda.  

 Para a realização da edição do corpus deste trabalho foi adotado o critério de edição 

semidiplomática. Nesse tipo de edição, são desenvolvidas as abreviaturas e marcados os 

acontecimentos textuais. Segundo Telles (2012, p. 139): “Com esse tipo de edição, pretende-

se possibilitar o acesso e a preservação do texto editado, a partir de critérios que restituirão e 

fixarão a sua forma genuína, garantindo a fidedignidade e a acessibilidade necessárias”. Desse 

modo, percebe-se que o filólogo é responsável por conservar e preparar o texto que poderá ser 

objeto de análises linguísticas. Para Barreiros, P. (2016), muitas vezes, o filólogo tem contato 

com documentos de acervos de escritores e os leitores só tem acesso ao texto da edição 

preparada pelo filólogo, portanto, o rigor na transcrição do texto é uma condição sine qua non 

para que o resultado da edição tenha credibilidade científica. 

Os textos têm uma função relevante no que se refere aos estudos filológicos, 

linguísticos, literários e históricos. Por essa razão, é necessário conservar as características 

que eles apresentam, pois poderão ser disponibilizados para outros tipos de investigações. 

Além disso, vale salientar que através de textos, tanto orais quanto escritos, os escritores 

podem expressar a língua, a forma de pensar e suas experiências de vida. Nesse caso, a escrita 

evidencia até mesmo o período em que o texto foi redigido, descortinando o passado através 

da voz que ele abarca. Em vista disso, se compreende que a formação do homem e da 

linguagem se dá através do texto. 

A importância de editar textos, manuscritos, impressos e cadernos, a partir da edição 

semidiplomática deu-se pelo fato de que eles podem ser conservados em seus aspectos 

históricos e linguísticos de maneira fidedigna. Além do mais, esses documentos podem ser 

preservados do desgaste do uso e do desgaste do tempo. Para isso, é necessário que o editor 

utilize critérios que garantam as caraterísticas que esses textos apresentam. Portanto, 

recuperar um texto preservando suas particularidades linguísticas e históricas cabe à filologia, 

pois ela tem como corpus primordial o texto.  
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Logo, a filologia busca dar sentido tanto ao texto quanto aos aspectos culturais e 

documentais que ele possui. Assim, verifica-se um paralelo considerável entre texto, língua, 

cultura e literatura, o que permite constatar que a filologia é uma ciência interdisciplinar pelo 

fato de transitar por diversas áreas do conhecimento. 

 A respeito da ocupação filológica, sabe-se que o seu papel fundamental é restaurar 

documentos de maneira original. Por isso, Spina (1977) afirma que: 

 

Foi, portanto, 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 

(indicações 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. (SPINA, 1977, p. 61). 

 

O estudo filológico teve início na Grécia, no século III a.C.. Essa atividade foi 

desenvolvida pelos sábios eruditos com o intuito de preservar o patrimônio espiritual daquela 

época. Já no Brasil, os primeiros estudos voltados para esse propósito tiveram origem no final 

do século XIX, entre os quais destacam-se: Oskar Nobiling (1865-1912), Manuel Said Ali 

(1861-1953), Carlos Henrique da Rocha Lima (1915-1991), entre outros. Sendo assim, 

Cambraia (2005) destaca que: 

 

[...] começa a se institucionalizar efetivamente, nos centros de ensino 

superior, a atividade editorial: embora a produção estivesse concentrada em 

instituições dos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e da Bahia após 

meados da década de oitenta expandiu-se também para outras instituições. 

(CAMBRAIA, 2005, p. 58). 

 

Nesse seguimento, pode-se observar que houve um crescimento considerável de 

estudos voltados para a Crítica Textual no Brasil, possibilitando a produção de diversas 

pesquisas acadêmicas. 

A Crítica Textual dá suporte metodológico no que se refere ao labor filológico de 

edição, assim, no momento da edição de um manuscrito documental, por exemplo, o editor 

busca conservar as particularidades linguísticas e históricas que ele abarca. Além disso, é 

necessário salientar que a fidedignidade desse documento também é conservada. Conforme 

afirma Carvalho (2012, p. 1): “A Crítica Textual se ocupa do processo de transmissão dos 

textos, com a finalidade de restituir e fixar sua forma genuína”, ou seja, este tipo de edição 

procura reproduzir ao máximo as singularidades existências dos aspectos da língua, da 
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história, da literatura e da cultura, oferecendo aos leitores e pesquisadores “um modo de 

escrever do homem” de qualquer período. No tocante a cultura como patrimônio escrito 

Cambraia (2005) elucida: 

 

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

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

autor intelectual, igualmente restauram-se os livros em termos tanto físicos 

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

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

 

Nesse sentido, o trabalho da Crítica Textual é resgatar o fio de transmissão do texto 

que esse patrimônio escrito possui, zelando para que não haja nenhum tipo de modificação 

tanto na recuperação quanto em sua transferência, isso porque no processo de sua transmissão 

um texto pode sofrer alterações endógenas ou exógenas. Segundo Cambraia (2005, p. 06-07): 

 

[...] as modificações endógenas são aquelas que derivam do ato de 

reprodução do texto em si, ou seja, do processo de realização de sua cópia 

em um novo suporte material. As exógenas diferem das endógenas porque a 

origem dessa é interna ao ato de cópias (depende de seu responsável), 

enquanto a daquelas é externa, na medida em que não depende do seu 

realizador, pois, mesmo que este executasse a cópia com 100% de precisão, 

o resultado ainda assim estaria comprometido, por defeito no próprio 

modelo. As modificações endógenas podem ainda ser subdivididas em duas 

categorias: autorais e não autorais. As modificações autorais são realizadas 

pelo próprio autor intelectual da obra. Modificações não- autorais são as 

que ocorrem sem a autorização nem o conhecimento do autor, ou seja, são 

frutos da atividade de terceiros. (CAMBRAIA, 2005, p. 06-07). 

 

Nesse caso, cabe ao filólogo refutar o hábito de interpolar as cópias, ou seja, não 

acrescentar no texto uma emenda deliberada em seu ato de reprodução. Conforme Cambraia 

(2005), um erro cometido numa edição propaga informações que cristalizam na sociedade 

sendo difícil desfazer certos equívocos. Assim, podemos salientar que o trabalho filológico de 

edição consiste em reconstituir o texto em sua forma mais autêntica e fidedigna, eliminando 

todo e qualquer texto que acuse a menor inserção. De acordo com Spina (1977, p. 67-68): 

 

Lachmann, no seu rigor metodológico, aconselha a eliminação de todo e 

qualquer manuscrito que acuse a menor interpolação. Daí o princípio da 

refutação: eliminatio codicum descriptorum. Para ele, só o fato da mínima 

suspeita de que o copista tornou a frase mais elegante era o suficiente para 

que fosse rejeitado o apógrafo. Ora, é preciso verificar se esse códice, no 

resto, não é reprodução de um manuscrito muito antigo e mais próximo do 

original do que outros. (SPINA, 1977, p. 67-68). 
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 Desse modo, constata-se que por mais que seja rigoroso o método filológico de edição, 

não se pode descartar a possibilidade de interpolações nos textos, pois apesar de ser um tipo 

de edição que busca reproduzir o perfil representativo do texto em sua particularidade escrita, 

não deixa de ser aproximativo, isto é, busca conservar o texto na medida do possível. Em vista 

disso, percebe-se o quanto é importante o trabalho filológico, pois ele dispõe material 

fidedigno para diversos tipos de investigação. Além do mais, possibilita uma interação 

cultural permanente entre texto e leitor. De acordo com Cambraia (2005, p. 19-20): 

  

Considerando que, após se ter restituído a forma genuína de um texto escrito, 

ele é, via de regra, publicado novamente, contribui-se também, assim, para a 

transmissão é preservação desse patrimônio: colabora-se para transmissão 

dos textos, porque, ao se publicar um texto, este torna-se novamente 

acessível ao público leitor; e contribui-se para sua preservação, porque se 

assegura sua subsistência através de registro em novos e modernos suportes 

materiais, que aumentarão sua longevidade (CAMBRAIA, 2005, p. 19-20). 
 

Por essa razão, fez-se necessário a edição dos poemas do Diário de um João Ninguém 

do escritor Eulálio Motta para fortalecer o patrimônio cultural e literário do município de 

Mundo Novo, trazendo à tona uma literatura assaz diversa para o público leitor. Eulálio Motta 

foi um escritor que apresentou uma escrita multifacetada, pois ele escreveu crônicas, cordéis, 

trovas de amor, rascunhos de cartas, poemas, rascunhos de panfletos entre outros. Dessa 

maneira, observa-se que a edição desses poemas reavivou a extensa memória desse autor, que 

pode ser representado pelo seu amplo acervo. Nesse caso, o papel do filólogo é analisar o 

contexto histórico para que não haja equívocos em sua reprodução, porque o propósito é 

transmitir a edição dos poemas do Diário de um João Ninguém em sua forma fidedigna. 

Para isso, realizou-se uma edição baseada no método da Crítica Textual que buscou a 

restituição da forma genuína dos textos, juntamente com os critérios de edição 

semidiplomática, mediação realizada para os monotestemunhais, isto é, baseado em apenas 

um testemunho de um texto, é o caso do caderno manuscrito Diário de um João Ninguém. 

Além do mais, esse tipo de edição viabiliza tanto a realização de outros estudos, quanto 

fornece o uso do texto para entendimento cultural representado por ele e pelo escritor. Há 

também outras possibilidades de estudo através dos textos editados como: análise voltada para 

os sistemas gráficos, sintaxe, léxico e variação linguística. Logo, trazer à tona a obra de 

Eulálio Motta é recuperar a voz dos seus textos e do léxico coletivo da comunidade 

mundonovense. Conforme Abbade (2006, p. 716): 
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O homem só existe histórico e socialmente quando houver linguagem para 

expressar essa história social. A linguagem faz parte de sua história. Essa 

linguagem é expressa por palavras e essas palavras irão constituir o sistema 

lexical de uma língua, e consequentemente, de um povo. Assim, estudar o 

léxico de uma língua, é estudar também a história do povo que a fala 

(ABBADE, 2006, p.716). 

 

O acervo do escritor Eulálio Motta tem comprovado isso, pois tem proporcionado 

diversos estudos em perspectivas linguística e literária a partir dos documentos 

disponibilizado em seu acervo pessoal. Portanto, é relevante a pesquisa com acervo literário e 

edição de texto, porque revitaliza-se tanto o patrimônio cultural escrito quanto a produção 

literária do escritor. 

 

3.1 A DELIMITAÇÃO DO CORPUS 

 

 O caderno Diário de um João Ninguém contém 16 poemas, 4 quadras, 16 cartas, 27 

textos reflexivos, 4 comentários, 2 discursos 2 rascunhos de panfletos, 2 requerimentos, 1 

declaração, e 1 prosa. Devido a sua extensão, foi delimitado para a realização desse trabalho a 

edição fac-similar e a edição semidiplomática de apenas 16 poemas presentes nesse Diário. 

Como se trata de um caderno que não foi utilizado apenas para escrever poemas, mas também 

outros gêneros textuais, alguns poemas foram escritos de forma fragmentada em fólios 

distintos. Dessa forma, segue-se a ordenação que os poemas são dispostos no caderno, porém, 

há alguns casos específicos em que os poemas são desmembrados. Por essa razão, optou-se 

por apresentar a edição segundo a sequência do próprio. Como exemplo: o poema sem título 

do fólio 6 v, possui uma estrofe no fólio 7 v e é finalizado no fólio 30 r. Por essa razão, a 

edição semidiplomática desses três fólios são apresentadas de forma sequenciada. A seguir 

exibe-se o quadro 2 com o corpus desta pesquisa. Ressalta-se que a grafia dos títulos foi 

mantida conforme o original. 

 

Quadro 2 - Relação dos poemas que compõe o caderno Diário de um João Ninguém 

TÍTULO FÓLIO ANO 

Hino do Ginásio Mundo Novo f. 1v s.d. 

É ela! f. 6r 29/01/1977 

O telefone f. 6v- f. 7v- f.18r s.d. 

SEGREDO f.14r- f. 14v s.d. 

Problemas f. 14v s.d. 

Nossa telé f. 15r- f. 15v, 17r- 17v 17/04/1977 

Num dia de aniversário f. 16r- f. 16v Abril/1977 
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Impossível f. 22r 22/05/1977 

SERGIPANA BONITA f. 24v 19/06/1977 

A mesinha f. 29v- f. 30r- f. 30v- f. 31r 1934 

Chegou f. 33r- f. 33 v 12/09/1977 

Dia das crianças f. 37 v- f. 38 r 04/10/1977 

Sem titulo f. 37 r- f.39 v 06/10/1977 

Segredo... f. 53 r s.d. 

Tentativa de Hino...Para a infância f. 62 v   s.d. 

Segredo f. 67 v   s.d. 

Fonte: Diário de um João Ninguém. 

 

Entre os 16 poemas editados do caderno Diário de um João Ninguém, 6 são inéditos, a 

saber: É ela!; Problemas; Num dia de aniversário; Sem título; Dia das crianças; Hino para a 

infância. Portanto, a principal relevância desse trabalho foi trazer à tona os poemas inéditos 

do escritor Eulálio Motta. Nesse seguimento Cambraia (2005) afirma: [...] “ao se publicar um 

texto, este torna-se novamente acessível ao público leitor; e contribui-se para a sua 

preservação, porque se assegura sua subsistência através de registros em novos e modernos 

suportes materiais, que aumentarão sua longevidade”. (CAMBRAIA, 2005, p. 20). Além 

disso, a produção poética de Eulálio Motta insere-se no campo educacional contemporâneo 

possibilitando pesquisas de determinados estágios da língua. 

 

3.2 CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A EDIÇÃO 

 

1) No caso de manuscritos encadernados, indica-se o fólio, à margem direita, exemplo: (f. 1r 

ou f.1v); 

2) As linhas serão numeradas de 5 em 5 à margem esquerda;  

3) Transcreve-se o título como se encontra no original;  

4) São mantidos a ortografia, a acentuação, o uso de maiúsculas e a pontuação;  

5) As conjecturas serão indicadas por meio do símbolo (  );  

6) Serão utilizadas notas de pé de página para indicar informações complementares tais como: 

alternância da cor da tinta, rasgões, furos, manchas etc.  

7) Serão utilizados alguns símbolos nas edições, tais como: 

{ } seguimento riscado, cancelado; 

{†} seguimento ilegível; 

{†} / \ segmento ilegível substituído por outro legível na relação {ilegível} /legível\; 

{ } / \ substituição por sobreposição, na relação {substituído} /substituto\; 
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{ } [↑] riscado e substituído por outro na entrelinha superior; 

{ } [↓] 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 no curso da linha; 

[↑] 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; 

[*↑] parte do texto localizada à margem superior indicada pelo autor através de seta, linha ou 

números remissivos; 

[*↓] parte do texto localizada à margem inferior indicada pelo autor através de seta, linha ou 

números remissivos;  

[*→] parte do texto localizada à margem direita indicada pelo autor através de seta, linha ou 

números remissivos;  

[*←] parte do texto localizada à margem esquerda indicada pelo autor através de seta, linha 

ou números remissivos; 

[*(f. ou p.)] parte do texto localizada em outro fólio ou página indicada pelo autor a partir de 

números e letras remissivos ou anotações. Nesses casos, o número do fólio ou da página 

aparecem entre parênteses; 

/ * / leitura conjecturada; 

( ) intervenção do editor (acréscimos e informações). 
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3.3 A EDIÇÃO DOS POEMAS 

 

Dentre os poemas inventariados no caderno Diário de um João Ninguém, já foram 

editados e estudados, a saber: Hino do Ginásio Mundo Novo e A mesinha foram editados por 

Maria Rosane Vale Noronha Desiderio, na dissertação Edição das poesias avulsas de Eulálio 

Motta (2019). O tipo de edição adotado foi o da Edição Crítico-Genética, nesse tipo de edição 

possibilita-se o estabelecimento do texto e os caminhos percorridos pelo escritor na criação do 

texto.  

O poema Sergipana Bonita foi editado por Pâmella Araújo da Silva Cintra, na 

dissertação Edição dos poemas do livro Luzes do Crepúsculo de Eulálio Motta (2019). O tipo 

de edição adotado foi o da Crítico-Genética, o mesmo utilizado por Desiderio (2019). É 

necessário salientar que esse poema dispõe de um único testemunho manuscrito no caderno 

Diário de um João Ninguém (f. 24v). 

Os poemas Impossível, Nossa telé, Chegou e O telefone foram editados pelo professor 

Dr. Patrício Nunes Barreiros. O poema Impossível foi editado no livro Sonetos de Eulálio 

Motta (2012). O tipo de edição adotado foi o da Edição Crítica. Nesse modelo de edição, 

todas as intervenções do autor devem ser registradas no aparato crítico. Vale frisar, que o 

poema Impossível dispõe de seis testemunhos. Um manuscrito está no caderno Diário de um 

João Ninguém (f. 22v); um manuscrito no Caderno Canções do meu Caminho 3. ed. (f.10v); 

um datiloscrito no Datiloscritos Canções do meu caminho 2. ed. (f. 16r); Impresso publicado 

no Jornal Correio do Sertão; Impresso publicado no livro Poetas da Bahia e Minas (p.63) e 

um impresso publicado no livro Canções do meu caminho 2. ed. (p. 24). Já os poemas Nossa 

telé, Chegou e O telefone foram editados no livro O Pasquineiro da Roça: edição dos 

panfletos de Eulálio Motta (2015), para a edição desses poemas foram utilizadas a Edição 

Crítica, ou seja, o mesmo procedimento adotado no poema Impossível.  

Entre os poemas editados no caderno Diário de um João Ninguém, vale ressaltar o 

poema Segredo localizado no fólio 53r. Este poema apresenta dois testemunhos no mesmo 

manuscrito, isso nos leva a crer que ele foi cancelado e reescrito no fólio 67 v pelo autor. A 

seguir, apresenta-se a edição dos 16 poemas de Eulálio Motta identificados no caderno Diário 

de um João Ninguém.  
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  f. 1 v 

 Estudante do nosso colégio, Estribilho: 

 Nos estudos sê forte, viril!  

 Que esta terra que tem o teu berço Mundo Novo! Em teu colegio, 

 É pedaço de chão do Brasil! conquista, altivo e seguro, 

  com as batalhas do presente, 

5 E Brasil é gigante, é grandeza! As vitórias do futuro! 

 Estudante é futuro, é porvir!  

 Um futuro pequeno, mesquinho, Do livro: “Luzes do  

 Tens dever de jamáis consentir! crepúsculo”, inedito. In- 

  cluido na coletânea de 

 Conciencia de orgulho gigante {!} poesias escolhidas dos li- 

10 [↑ E] {H}/h\umildade de alma cristã, vros: “Ilus{ão}/ões\ que passa- 

 São belezas e tens o dever ram”, “Alma enferma”,  

 De as levar ao Brasil de amanhã! “Canções de meu cami- 

  nho” [↑ (dias esgotados) e] Luzes 

do crepuscu- 

 Eia, pois, mocidade! Eia! Avante! lo, [↑ inédito] intitulado: “ELA e 

 Nos estudos sê forte, viril! outras poesias.” 

15 Que esta terra que tem o teu berço  

 É pedaço de chão do Brasil  

   

   

   

20   
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 f. 6r 

 “É Ela!” 

 Perseguição de memoria... 

 Esta lembrança constante, 

 impertinente, 

5 daqueles 14 anos de idade... 

 com aqueles olhos fabulosos, 

 aqueles risos de cristal, 

 aquela beleza total... 

 {A}/P/resença do passado impondo 

10 realidades de {†}/que\ {†}/já\ foram... 

 {†}/recusa\ {realidade} do presente [↑que já são /*tão\] 

 {†} desinteressante... 

 {Quero} {†}/vazio\  de coração... 

 Todavia, [↑ Quero ve-la não....] Doiria demás uma decepção... 

15 /*quando/ passo em {sua} rua 

 não {†}/resisto\ à tentação ( Não resisto...) 

 de ficar olhando {pra} sua casa... 

 com  uma vaga esperanca 

 de que, 

20 em alguma janela... 

 apareças alguem... e o coração, 

 batendo acelerado, {me} afirme: 

 “É ela!”  

 29 – 1 - 977   

25  

  

  

  

  

  

  

  



30 

 
 

 

 f. 6v 

 Recusa do presente... 

 Medo de um encontro... 

 Medo de vê-la... 

 Quero vê-la não... 

5 Doiria demás uma decepção... 

 Todavia... 

 quando passo em sua rua... 

                  X 

 O telefone não vem... 

 Mundo Novo, assim não vai... 

10 Sai prefeito, entra prefeito... 

 E o telefone não sai... 

                  – 

 Dentro de 90 dias, 

 {vai sair}...[↑ Dias Miquinha:]  a coisa vai... 

 E vão- [se os↑] noventa [dias↑] {se}/ dias/ 

15 E o telefone não sai... 

  

 O Mundo Novo está orfão, 

 Orfão de mãe e de pai... 

 É por isto certamente 

 Que o telefone não sai! 

20  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



31 

 

 f. 7v 

 referido, ausência do nome do au- 

 tor e da página do “Aniversário.” 

  

 Dado o exposto, rogo a V.v. S.S.  

 encarecidamente que, se houver nova 

5 edição do “Poesias Consagradas”, 

 sejam [↑feitas] as retificações {das}{†} [↑ necessárias] 

 {daqui apontadas} ou, então, seja ex- 

 cluido o soneto. 

  

 Antecipadamente muito 

10 agradecido, 

 Eulálio Motta. 

  

 [*Dentro de noventa dias... 

 O Miquinha a repetirir... 

 E vão- se {outros} noventa ... 

15 Sem telefone sair... (f. 7v]). 1  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
1 Devido ao tema abordado nesses versos, sequência do conteúdo, disposição das rimas e por meio de consulta dos panfletos no acervo infere-se que esses versos são 

continuidade do poema sem título do f. 6v. 
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 f. 18r 

      [*Mais um ano de governo! 

      Mais um ano se esvaiu... 

      E o nosso tão almejado 

      Telefone não saiu! 

 

 5    Que tristeza! Que vergonha! 

      Uma certeza se tem; 

      Com Dr. Roberto Santos 

      O telefone não vem! 

 

      Ausencia de Antônio Carlos! 

10 Eis aí o nosso mal! 

      Com Dr. Roberto Santos 

      Nosso fracasso é total! 

 

      Governo de Antônio Carlos! 

      Era progresso! Alegria! 

15 Que Deus o mande de novo (f. 18 r.)]2 

      Para o governo da Bahia! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
2 Devido ao tema abordado nesses versos, sequência do conteúdo, disposição das rimas e, após consulta aos panfletos do escritor no acervo, infere-se que esses versos são 

continuidade do poema sem título do f. 6v. 
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f. 14r 

       Sobre o Brasil para tentarem uma vol- 

       ta ao poder de liberal-democracia que 

       repetia a mesma anarquia, com as mes-  

       mas infiltrações comunistas, voltando tu- 

5     do á estaca zero, criando novas condi- 

       ções de nova Revolução ou de golpes to- 

       talitários de direita ou de esquerda. 

       É isto que a Revolução pretende evitar, 

       tentando a implantação de uma Democracia 

10   que não seja liberal. Democracia orgânica, 

       democracia, social, democracia cristã, Demo- 

       cracia, em suma que não seja a libe- 

       ral. Porque esta seria a volta a um pas- 

       sado indesejável 

 

                        SEGREDO... 

15    Pilastra de tijolos e cimento e cal, 

 

        revestida de azuleijo... 

       Testemunha muda do primeiro beijo 

       de minha ultima loucura... 

       Loucura... 

20  Agora está certo... 

                               (Ver pagina seguinte: 
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 f. 14v 

 Problemas... 

 Mundo Novo está {†} 

 De fazer pena! Faz dó! 

 /*Seg\ aqui de Paulo Afonso, 

5 É pavio de fifó... 

 

 Sobe, {fifó}/café\, sobe [↑o] {†} /gas\... 

 E sobe água e sobe a luz! 

 Só não sobe o telefone 

 No morro da Santa Cruz! 

 

10 Televisão é /piada/... 

 Um treme-treme danado... 

  E {um ruido},{com} chiados, roncos, ruidos... 

 É já era... É do passado... 

 

 Mas esperança é teimosa 

15 Embora tanto penar... 

 Ainda [↑ha] gente dizendo  

 Que a coisa vai melhorar... 

             ________ x ________ 

                    Segredo... 
              Está certo é assim: -  

                                    Eu fugindo de você...  

20         Você fugindo de mim... (f. 14v)3 

                                                  [E.] 

  

  

  

 

                                                           
3 Devido ao tema abordado nos versos da última estrofe, sequência do conteúdo, disposição das rimas e por meio de consulta dos panfletos no acervo infere-se que esses 

versos são continuidade do poema Segredo... do f. 14r. 
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 f. 15r 

 Nossa Telé... 

 Chove {muito} /pouco\ em Mundo Novo... 

 Apenas borrifa o chão... 

 Aqui só não cessa a chuva 

5 /Na/ nossa televisão... 

  

 É piada e nada mais 

 A nossa televisão... 

 Com treme [↑treme] {†} e chiado 

 Só nos traz irritação... 

  

10 Nosso /*bom/ televisor, 

 Sem termos televisão, 

 É mobília de enfeitar 

 Algum canto de salão... 

  

 Como esperança não morre, 

15 Ha muita gente a esperar... 

 Ha muita gente afirmando 

 Que a coisa vai melhorar... 

  

 Dizem estes que prefeitos 

 De uma extensa região 

20 Incluindo Mundo Novo... 

 Vão nos dar televisão... 

  

  

  

  

25  
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 f. 15v 

 Televisão pra valer... 

 Televisão de verdade 

 Incluindo a colorida 

 virá pra nossa cidade... 

  

5 No acredito, entretanto, 

 Por Deus do céu, por Jesus, 

 Que possamos ter telé... 

 Sou {†} {†} de luz... 

  

 Não acredito que possam 

10 Nos trazer televisão... 

 Se {antes} não nos trouxeram antes 

 /A\ nossa sub-estação... 

  

 Sem esta tudo é debalde... 

 Bolodório, lero-lero... 

15 A telé sem energia... 

 Por Deus do ceu que não quero! 
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 f. 17r 

 A chuva está sendo pouca, 

 Apenas borrifa o chão... 

 Aqui {†} so não cessa a chuva 

 Na nossa televisão... 

  

5 É piada e nada mais 

 A nossa televisão... 

 Com treme-treme e chiado 

 Só nos traz desolação... 

  

 Como esperança não morre, 

10 Ha muita gente a esperar... 

 Ha pessoas afirmando 

 Que “a coisa vai melhorar” 

  

 Dizem elas que prefeitos 

 De uma extensa região, 

15 Incluindo Mundo Novo, 

 Vão nos dar televisão (f. 17 r.)4 

  

                 Vire 

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                           
4 Devido ao tema abordado nesses versos, sequência do conteúdo, disposição das rimas e por meio de consulta dos panfletos no acervo infere-se que esses versos são 

continuidade do poema Nossa telé... do f. 15r. 
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 f. 17v 

 [*Não acredito, entretanto, 

 Por Deus do céu, por Jesus, 

 Que possamos ter telé 

 Com esta fraqueza de luz... 

  

5 Não acredito que possam 

 Nos trazer televisão 

 Se não nos trouxerem antes 

 A nossa sub-estação. 

  

 Sem esta tudo é debalde! 

10 Bolodório, lero-lero... 

 A telé sem energia, 

 Por Deus do céu que não quero! (f. 17 v.)]5 

  

 17-4-977 

  

15  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                           
5 Devido ao tema abordado nesses versos, sequência do conteúdo, disposição das rimas e por meio de consulta dos panfletos no acervo infere-se que esses versos são 

continuidade do poema Nossa telé... do f. 15r. 
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 f. 16r 

 Num dia de aniversário... 

 {29 de abril...} 

 Carta sem endereço... 

 Em Abril, 977 

5 Você sabe que, todo ano, 

 neste dia 

 lembro de você... 

 penso em você... 

 na sua beleza... 

10 na sua alegria... 

 na sua bondade... 

 E... que pena! 

 na nossa felicidade 

 que não existiu... 

15 Por minha culpa... 

 porque não foi você 

 quem desistiu... 

 Pensando em você... 

 escrevendo pra você...  

20 escrevendo esta carta 

 que não será remetida... 

 Como {eu}{gostaria} seria bom 

 que, neste dia, podesse  

 /te/ levar flores... 

25 /te/ apertar a mão... 

 antes que se acabe a minha vida... 

 a nossa vida... 
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 f. 16v 

 A nossa pobre vida! 

  

 Você sabe que, todo ano, 

 neste dia, 

 penso muito em você... 

5 Você sabe... 

 e, assim, 

 é provavel que, neste dia, 

 pelo menos neste dia... 

 você se lembre de mim... 

  

10 Abril, 977 
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 f. 22r 

                   Impossível 

 Hoje a alegria amanheceu comigo, 

 Depois de tanto tempo de tristeza! 

 Mas manter alegria não consigo 

5 Que ser triste é da minha natureza. 

  

 Marginal da alegria e da beleza 

 Somente em sofrimento é que me abrigo. 

 {Diferente}[↑o contrário] seria, com certeza, 

 Se eu conseguisse reviver comtigo. 

  

10 Contigo reviver!  Recomeçar 

 Aquele amor que um dia aconteceu! 

 Ah! Se fosse possível eu voltar! 

  

 O impossível aconteceria! 

 E a alegria de “um sonho que viveu” 

15 Só assim, permanente, voltaria! 

  

          22-5-977 

  

  

20  
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 f. 24v 

 SERGIPANA BONITA            /*19-06-77/ 

  

 Sergipana bonita 

 Que eu conhecia de  nome! 

5 Ontem eu te vi! 

 ontem {eu}te conheci 

 ao vivo 

 e fiquei cativo 

 de tua beleza! 

10 Teus milhares de lenços brancos 

 acenando adeuses 

 de boas vindas 

 a quem aí foi 

 especialmente  para te ver! 

15 Para te conhecer! 

 [*← uma] vontade voltar! 

 Para {tornar} , te ver novamente! 

 Para gosar! 

 [←gosar] o contancto [↑gostoso] de corpo 

20 feito de espumas e areia! 

 Oh beleza feita de encantos 

 de mulher e de sereia! 

 Oh Praia do Atalaia! 

 Oh pedaço de vida! 

25 Até breve, querida! 

                                        19-6-77 
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f. 29v 

 A mesinha 

 - Bas tarde compade Zé! 

 Cuma vai comade Jana? 

 Ela tem se amiorado 

5 cu xarope de imburana? 

  

 - Cumpade, ela tá mio! 

 Já tá bem amiorada. 

 Tá /*canta/ {fala} mais viva, 

 Cuma {†} mais rosada, 

10 nem parece mais  aquela 

 da semana retrasada. 

  

 Quem tá /de/ má pra pió, 

 é vivinha, cumpade, 

 a cumade fricidade. 

15 Tá [↑ muié de Zé Frutunate] pra mais de 3 semana 

 Que {e} ela tá pra nan guentá, 

 ca ispinhela caída, 

 sem podê amiorá 

 nan tem más chá 

20 nan tem nada 

 que ela têje sem  /tomá./ 
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 f. 30r 

 O pode Zé Frutunate 

 nem pode mais creditá 

 que inda injiste arguma foia 

 qu’ele inda teje sem dá. 

5 ele inte nem tem mais nada 

 de cavá tanta raiz 

 por dentro das foias 

 que os /*intindido/ lhe diz. 

  

 Caiçara /jurubeba/, 

10 corredera, mangalô, 

 a raiz do licuri 

 do lado do só se pô. 

 E mais de mile raiz 

 qui todo mundo {†}, 

15 Ze Frutunate já deu, 

 a cumade já tomou 

 mais porem nada valeu, 

 nenhum remédio prestou 

 pra aquela traveis nem reza 

20 nem mezinha de doutô. 

 Fais mêmo pena, cumpade, 

  

  

  

25  
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 f. 30v 

 é mêmo de faze dó 

 se inguli tanta mezinha 

 sem se vê fica mió! 

 Nan tem mais cumpade, 

5 qui seu Zé nan tenha dado. 

 Inté bofe de arabi 

 cum pimenta,  cusinhado 

 no cardo da lagatixa, 

 foi sertudía apricado. 

10 /*Pila/ de toda invenção 

 alixi, tudo foi dado, 

 mais porem nada foi nada 

 no finá do risurtado. 

  

 - Cumpade, vancê discurpe 

15 que eu nunca fui intendido, 

 mais ca mezinha qui eu sei, 

 o caso tá risurvido! 

  

 - ? 

  

 - O mijo do bode macho 

20 cus istrume de marida 

                           1934 (?) 
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 f. 31r 

 Treis instante Zá Feinha 

 Foi lá cuns ramo na mão 

 Cumas vela, cuns rosaro, 

 feis um bando de oração. 

5 mais porem tudo foi nada 

 no foi mêmo qui não. 

  

 Nan tem mais nada, etc. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 f. 33 v 
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  Chegou: 

 [*→ Ver página anterior] 

 [*→ Liota- 12-9-77] 

 Uns versinhos bem bolados 

5 Que todo mundo gostou... 

 E o resultado está aí /*!/ 

 O telefone chegou: 

  

 Quem não chora é que não mama... 

 Nos versinhos se chorou... 

10 Valeu a pena chorar... 

 Que o telefone chegou... 

  

 O povo entrou com “tut/*ú/”... 

 A prefeitura pagou... 

 Valeu a pena, valeu... 

15 Que o telefone chegou... 

  

 Muita gente endinheirada 

 Colaborar se negou... 

 Apesar de tais pães duros... 

 O telefone chegou... 

  

20  

 [*→ Resta esperança, entretanto, 

 Com gostosura de mel: 

 O canal 4 promete 

 Ser nosso Papai Noel... 

 

 Um /restinho/{†} [↑de] tristeza 

25 Todavia, ainda ficou: 

 É que /veio o/ telefone 

 Mas {†} tevê não melhorou... 
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 f. 33 r  

 Aparencias muito enganam... 

 Que não me deixam mentir: 

 Parece que desta vez 

 Telefone vai sair... 

  

5 Sairá mesmo? Pergunta 

 Um Tomé desconfiado... 

 /*Teme/ gatos a agua fria... 

 Se foi com a quente queimado... 

     

                         X 

 [*Continuação, de “Chegou!” 

  

10 Que venha tambem o {5} 

 Uma vez que o {5} vem... 

 “Um é pouco... dois é bom...” 

 Não fazem mal a ninguém... (f. 33 r.)]6 

  

                                 Liota 12,9,77 

15  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
6 Devido ao tema abordado nesses versos, sequência do conteúdo, disposição das rimas e por meio de consulta dos panfletos do escritor no acervo infere-se que esses versos 

são continuidade do poema Chegou (f. 33v). 
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 f. 37 r  

 Mundo Novo: mais um ano! 

 Está ficando velhinho... 

 Mas é novo, sempre novo 

 Em seu nome e em meu caminho! 

                        X 

5 Quase sexcentenario 

 Nosso velho Mundo Novo! 

 Mas continua mocinho 

 No coração de seu povo! 

                         X 

 Com mais um ano de idade 

10 Mundo Novo está seguro: 

 {Se}/O\ que falta no presente 

 Não /faltará/ no futuro! 

                    X 

  

  

15  
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 f. 39 v  

 [*Cento e quarenta e quatro anos, 

 Nosso velho Mundo Novo! 

 Mas continua novinho 

 No coração de seu povo! 

  

5 Bem, presado Deputado, para 

 não alongar, que o seu assunto 

 permite, {†} seu precioso 

 tempo, um abraço sinceramente 

 agradecido do (f. 39 v.)]7 

  

10 Eulálio Motta. 

 6-10-77 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                           
7 Devido ao tema abordado nesses versos, sequência do conteúdo, disposição das rimas e por meio de consulta dos panfletos no acervo infere-se que esses versos são 

continuidade do poema sem título do f. 37r. 
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 f. 37 v  

 4-10-77 

 Dia das crianças: 

 A pedido de Silvana 

  

 Hoje é dia das crianças. 

5 Hoje é, portanto, o meu dia, 

 Uma vez que sou criança, 

 Com prazer e alegria. 

  

 Para que viva sempre alegre, 

 Tristeza não me a{p}/c\ompanhe, 

10 Conto com o amor e o /*carinho/ 

 Do Papai e da Mamãe... 

  

 Amor de tios e primos... 

 Do vovô e da vovó... 

 Para mim, pra meus irmãos, 

15 É tudo uma coisa só! 

  

 Viva o dia das crianças! 

 Muitos vivas pra este dia 

 Que não conhece tristeza, 

 Que só conhece alegria! 

20  
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 f. 38 r  

 Viva pra todas crianças! 

 E viva Jesus menino 

 Que deu destaque ás crianças 

 No seu coração divino! 

  

  

  

5 Mundo Novo falando 

 para o mundo: 

                  977-outubro,10 

 A cidade de Mundo Novo 

 está vivendo momentos de mui- 

10 tas e justas alegrias, por 

 duplo motivo: aniversário 

 e telefone, completa 144 

 anos de descoberto o território 

 onde hoje se localiza a ci- 

15 dade. E recebe, nesta semana de 

 festas de aniversário, este pre- 

 sente régio, dado por seu po- 

 vo: o telefone! 

 A descoberta de Mundo Novo foi 

20  
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 f. 53 r  

 Segredo... 

 {Pilastra de tijolos 

 e cimento e cal 

 revestida de azuleijo... 

5 testemunha muda 

 do primeiro beijo 

 de minha última loucura...} 

  

 {O que você sentia {por mim} 

 Criatura, 

10 não era amor... 

 era loucura...} 

  

  

 {a razão chegou... 

 A tua {loucura}... acabou... 

  

  

 {Agora está certo... 

15 Certo é assim 

 Eu fugindo de você... 

 você fugindo de mim...} 

  

  

20  
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 f. 62 v   

 {Tentativa de} Hino... 

 Para a infancia. 

 Madrugada  da vida rezando... 

 Pra evitar do pecado o labéu 

5 É começo de vida buscando 

 Aceitar o caminho do céu... 

  

 Estribilho:- C{†} nossas vidas 

 Com fé, amor, alegria, 

 Tudo em nossos corações 

10 Jesus, José e Maria... 

  

 Caminhos na vida terrena 

 {†} a rezar... 

 E assim no final do caminho 

 Poderemos {Jesus} [↑o ceu] encontrar... 

  

15 com {amor}, com {pureza}, a rezar... 

  

  

  

  

20  

  

  

  

  

25  
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 f. 67 v   

 Segredo... 

 Pilastra de tijolos 

 e cimento e cal, 

 revestida de azuleijo... 

5 Testemunha muda 

 do primeiro beijo 

 de minha última loucura... 

  

 O que por mim sentias, 

 criatura, 

10 não era amor, 

 era loucura... 

  

 Agora a razão chegou... 

 A loucura acabou... 

  

 Agora tudo está certo, 

15 dolorosamente certo... 

 Porque o certo é assim: 

 eu fugindo de você... 

 você fugindo de mim... 

  

20  

  

  

  

  

25  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A edição dos poemas do caderno Diário de um João Ninguém e todas as pesquisas 

realizadas em diferentes perspectivas a partir do acervo do escritor Eulálio Motta comprovam 

o quanto é importante trabalhar com acervo pessoal e com edição filológica. Portanto, editar 

os poemas encontrados no referido caderno trouxe uma significativa contribuição para o 

âmbito acadêmico, social, histórico e cultural. As minúcias da escrita e do contexto em que o 

escritor estava inserido verifica-se em cada texto que ele escreveu. Por essa razão, nota-se a 

satisfação de Eulálio Motta pelo seu povo. 

Levando em consideração o labor filológico, compreende-se que um dos papeis do 

filólogo é editar o texto para torná-lo mais acessível deixando o escritor e o leitor mais 

próximos através da viabilidade de leitura. Nota-se que a edição dos poemas presentes no 

caderno Diário de um João Ninguém, juntamente com a análise realizada no decorrer do 

trabalho, permite estudos em diversas perspectivas como: linguística, literária, histórica e 

sociológica, redimensionando o olhar do pesquisador. 
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