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Palavras-Chave: Jornais Valencianos. Memória. Edição Fac-similar.  

  

  INTRODUÇÃO:  
Objetiva-se aqui editar – na perspectiva fac-similada – 
textos literários publicados em jornais do século XX que 
circularam na cidade de Valença durante esse período. 
Por meio dessa estratégia, pretende-se salvaguardar os 
textos da destruição e do consequente 
desaparecimento total, a fim de devolver ao povo 
valenciano a produção literária de grandes filhos da 
cidade, obnubilados pelo tempo. Justifica-se nos 
seguintes termos: regatar esses textos do passado por 
conta do desaparecimento desses autores dos arquivos 
e das bibliotecas locais; preservar a integridade dos 
documentos importantes da nossa cultura e da literatura 
valenciana, pela importância de restabelecer os 
monumentos literários, históricos na sua originalidade; 
conservar esses monumentos da memória cultural das 
corrupções do tempo; preservar o patrimônio literário, 
escritural, linguístico e cultural da cidade e, por 
conseguinte, do estado da Bahia. Utilizaram-se os 
fundamentos da Crítica Textual / Filologia para 
fundamentar teoricamente esta pesquisa, 
particularmente o conceito de edição fac-similar. Para 
tanto, recorreu-se a autores dessa área como Cambraia 
(2005), Spaggiari e Perugi (2004), Cambraia e Miranda 
(2004), e Azevedo Filho (1987).   
  MATERIAL E MÉTODOS: 
Utilizou-se como material de pesquisa bibliográfica o 
jornal impresso (diferentes anos, edições e nomes). A 
pesquisa cumpriu 5 etapas: ordenação do material 
disperso, escaneamento das edições, identificação e 
classificação de todos os textos literários, recorte e 
classificação dos textos por seus respectivos autores, 
confecção do Caderno Depositário. Trata-se, portanto, 
de uma pesquisa qualitativa e aplicada, cuja técnica 
principal foi a estratégia usada por muito tempo pela 
Crítica Textual. 
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
O projeto ainda se encontra em execução. Como 
primeiros resultados, tem-se a edição de vários textos 
de diferentes nomes da literatura local que foram 
esquecidos no tempo. Isso contribui significativamente 
para a preservação do patrimônio artístico e cultural da 
cidade, enlaçando as identidades locais, fortalecendo o 
sentimento de pertença e os laços de cidadania. Além 
disso, a recuperação e a preservação dos textos por 
meio das edições aqui realizadas ajudam a 

compreender os costumes, a linguagem e as ideologias 
de uma época. O texto deve ser lido como testemunho 
de uma sociedade, de fatos particulares da história e, 
enquanto documento, é a prova que se tem dos fatos 
que marcaram a sociedade valenciana. Enquanto 
monumento, esse texto transmite e mantém viva a 
memória da cidade. 
  CONCLUSÃO: 
Conclui-se que, por meio da edição fac-similada desses 
textos, preservam-se as memórias literária, cultural e 
escritural da cidade, devolvendo-lhe textos de autores 
esquecidos ou apagados do campo literário. Além disso, 
preservam-se esses originais da destruição do tempo, 
possibilitando a outros pesquisadores o acesso a esses 
textos. 
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