
ERRATA

ANEXO A

OFICCIQNISTA X A VIER MARQUES

A presente Errata não relaciona, em sendo ábviés, 
trocas de letras e outros pequenos equívocos que não 

jam prejudicado a compreensão. O mesmo ocorre para com pc? 

quenos deslizes a norma bibliográfica. Afora estas duas 

ressalvas, cre o A. ter relacionado na corrigenda que se 

segue tudo quanto se fazia necessário, não obstante temer 

possa ter, aqui ou ali, violentado o purismo normativo. 
Nestes casos, por dúvida ou para não ferir o expontaneid£ 

de da expressão em língua portuguesa, terá o A. de fazer 

uma revi são-de-texto posterior.

ha-

.x.x.x.x.x.x.

A numeraçao das paginas do cap. 2.6. Os "Sentimen
tos” Familiares Submersos pela "Sociedade Nova" deyerá 
quase totalmente alterada. Nestg Errata prevalecera naturai 
mente a nunpraçáo correta, que e a que se segue. (Na prime.1 
ra coloria, e mencionadQ o^numero impresso no texto; na seguj 
da,_o numero adequado a pagíma, vale dizer, na correta pagi" 
naçao).

ser

1) 135/l36/l37/l38/l39/l4o/l4l/l42/l43/l44/l45/l46/l47/l48

2) 135/l36/l37/139/l4o/l42/l4l/l43/l44/i45/l46/138/l4fr/l49
(Somente houne modificação na parte sublinhada)
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onde se lePag. leia-se

6 especiosos 

por obrigação 

cana-de açúcar 

leterária 

inconscientemente 

é nos
Jona e Joel 
"ojeriza a papel 
bom cxito

especiosos 

só por obrigação 

cana-de-açúcar 

literária
inconscient ement e, 
é-nos

10
12
12

13
13
13 Jona e Joel e 

ojeriza a “papel 
bom termo

15
15 ____INTRODUÇÃO

decompor o período
que é necessaríssimo

decomoir o período
é necessaríssimo

18
21
21 que como a anterior,

segundo-lhe como re
sultante
quantas fora 

decadentistas, etc>

que, como a anterior, 

seguindo-lhe, como resultante21

22 quantas foram 

decadentistas, etc)522
24 (14) (15)
24 serve para definir sorve para diferir
24 (15) (16)

(16) (17)25
(17) (18)25

25 platibanda-nada platibanda — nada
(18) (19)26

existiu no Romantismo/havia existido no Romantismo

(20) / (21)
instalada em
âivisores-de-água s

sorriso da sociedade/*sorrido da sociedade*/

profunda transforma- profundas transformações 
çoes

26
(19) / (20)26

28 mas “instalada” em 

divisores-de-água29
i33

33
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■nde ao 1gpog. leia-se

PARTE I

SITUAÇÃO ESTILÍSTICA------1.1.

36 para maravilhosas do para maravilhas de

s cl g c i o na ndo p ola 
raridade

38 selecionado pola raridade

3# sui-generis
ele jamais colocado

sji.L^enerU
ele jamais foi colocado

TRAÇOS DE IGUALDADE NA EVOLUÇÃO ARTESANAL_________

pedras polidas,
Natureza

que, nesse nível £ fa que, nesse nivei, fazem as 
zem as obras • obras

39
1.2v

42 pedra polidas, 

natureza43
45

4 7 tudo o mais tudo o mais. 
plácida no descrição plácido Ao descrição

erudito- / mente
4$
49 erudita ---- mente

50 X.H. republicavarepublicava
13 0 VOCABULÁRIO SELECIONADO E ERUDITO

vocabulário rico51 vocabulários rico

55 porosionistas parnasianos 

trazerem
(4) a inadequação 

ou, numa palavra, 
construção lúdico 

coloqua 1 s .oqe nem 

metáfora

55 trazer
(4), o inadoquoção 

ou numa palavra,
55
56 ,1.4.

construção lúcida 

colzqu&srâs auo nem 

motáforo
1.5. 0 OBJETO NARRATIVO ENFEITADO DOR DESVIOS ESPECIOSOS

61
62
68

71 conferem, por si 
mesmos,
voguidade decorre

confere, por si mesmo,

72 vc.guid.aclo decorra

72 em progressão cm processo

73 do traduzir 00 traduzir
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ondo se lepag. leia-se

75 ela fornece ura ciado eles fornecera ura dado

77 prostro do , poderá 

lc6. UHA ATMOSFERA ENCAJETADA DE CORES, LUZES E SONS

prostrado, perdera

5

86 condp: o elo V conduz o ele V

PARTE II
UM CONFLITO ROMANESCO FORA DO SOCIAL

raaniqueí jíios 

foi bem acentuado

SINAIS EXTINTOS DE UM ATITUDE CRÍTICA, 

Urao Faraílio Baiano 

maquias que lhe angariara

HSKIWfll 2.1, 

raaniqueístos 

foi hera acentuado

91

92

2.2,
Urao Família . Ba ian.o

maquias que lhe ele angari
ara

0 Ea.ÓTICO AFRO-BRASILEIRO VISTO DA PRAQA DA CATEDRAL

95
98

2.3,
105 oferecera urao trama 

(3), eles não transcendera 

padrões europeus? 

conototiva 

ele usara vocábulos 

e deixando
deixara de constituir 

A EVASÃO 11 SELVAGEM” DOS VALORES CONVENCIONAIS

oferecera 0 tramo

(3)? não transcendera
padrões europeus

conototiva

ele usoru vocábulos
e já deixando
deixara de construir

105

1C

111

111

111

112

2.4.

(O capítulo está erroneamente numerado 2.5»)

valorados o volccrizodos 
q verdade,

aos valores

realidade e fantasia?

"civilizados15

presságio

115
valorados, e valorizados 
e verdade

116 j

116, 00 valores

117 realidade e fantasio,
civilizados

preságio

122

122

122 gra ssi> grasno

123 se resvalar som resvalar



2.6. OS CONFLITOS INTRANSPONÍVEIS DA COMPOSTURA "CIVILIZADA"

128 da reitero estrongeirisnos da reiterada presença dc 
ostrangeirisnos
un conflito alegórico an- 
pliado
existe realidade social

128 un conflito anpliado

lgO existo natureza social 

131 (HO, 176/173)

2.6. OS nSENTIMENTOS"FAMILIARES SUBMERSOS PELA "SOCIEDADE NOVA"

(HO, 176/178)

expressão e visao-de-nundo 
ornanentalistas

análise representativa;

Ademais, são estes que põon

substituiu 0 conflito

criou realidade social

135 expressão e visão-de-nundo 
ornanentalista

135 analise representativas
136 Adenais? eles põen
136 substitui 0 conflito
I36 griou natureza social
1^9 despostoc 
* • •
l4o não decorre exclusivanente

desportos
elo não decorre cxclusiva- 
nentc

\no is que isso, equivale 0 
constatação
oceiton diglodior
bens de raiz" que
0 espírito enpreendedor
onde ele e 0 nulher podian
fornon partidos
"princípios11,

“arrabalde"

houvesse relação
assinolonos iniciolnente,

l4l nois que isso, 0 constatação

l4l aceitam degladiar
l4l bons de raiz que
14^ 0 espíto empreendedor
14^ onde podian
l44 foron partidos
Í&4 “princípios"
l44 "arroboldo"

* * •
144 haja relação
1^8 assinalamos iniciolnente
coúcLusae
í%
160 origem índia
161 com exemplaridade
161 parece-nos, nos não foi

reunimos 

origen indígena 

com. exempla ri da de, 

parece-nos, não foi
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onde se 1g leia-sepag.

162 situadas em seu tempo.
163 considera Marques
164 assinala, ser simulta

neamente

situados em sou tempo, 
consideram Marques 

assinala, simultaneamente,

BIBBIOGRAFIA
Por um lapso dc- fichamento, deixou de ser assinalado, na 

Bibliografia, em 2.2.4. - Artigos de abordagem genériga sobre 

0 seguinte estudo:autor c obra

SIMÕES, Isa Maria Drumnond. Xavier Marques e os Praieiros. 

Revisto de Cultura da Bahia, org.of. do Cons.Est.Cul

tura. Salvador, (7):21~35, jan-dez, 1972.

Salvador, julho do 1974

D.S.


