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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa visa apresentar as relações existentes entre discurso e as manifestações 

culturais, evidenciando as práticas orais como elemento instigador das experiências e dos 

conhecimentos adquiridos pelos sujeitos ao longo da vida. O trabalho tem como objetivo 

apresentar e analisar, a partir das memórias das rezadeiras, as narrativas que compõem o 

ofício e os outros saberes. Foram escolhidas duas rezadeiras itabaianenses; D. Josefa Maria da 

Silva, conhecida na comunidade por D. Zefinha e D. Severina Maria da Conceição, conhecida 

por D. Gorda. Através de suas narrativas, puderam falar sobre o que viveram e aprenderam, 

destacando as experiências e saberes transmitidos oralmente. A voz, nas narrativas, está 

acompanhada de diferentes suportes – a memória, o corpo, sensações e sentimentos, 

elementos que conferem à voz o caráter poético e geram sentidos. Além do ofício de 

rezadeiras também aprenderam outros domínios orais: o canto, o conto, o drama e a poesia. 

Quanto à metodologia, foi utilizado o método etnográfico, que valoriza e respeita a Oralidade 

e os conhecimentos partilhados pela cultura, além de promover a interação entre as 

colaboradoras e a pesquisadora. Método também necessário à reunião de documentos orais 

(entrevistas gravadas, anotações em caderneta de campo durante conversas informais), cuja 

base é Ayala (2003,2015). Para a análise e interpretação dos dados recorre-se a Zumthor 

(1993, 2010), Ong (1998), Certeau (2014), Bakhtin (2003), Fernandes (1972) e outros, por 

evidenciar a Oralidade em contextos populares e compreender a voz enquanto ato poético. 

Pode-se perceber que a variedade de saberes foi adquirida no cotidiano, de diferentes 

maneiras: vendo, ouvindo, repetindo e experimentando. As narrativas foram trazidas à tona 

pela memória, permitindo que vozes do passado e presente se encontrassem e caminhassem 

lado a lado, instigando reflexões e avaliações de suas vidas, além de fazer conhecer “o 
desconhecido” – o modo como às práticas culturais se organizam e se enraízam na 

comunidade. Constatou-se também que a voz circula de forma variável e é conduzida por 

sujeitos que a atualizam, transformando e recriando a partir de suas necessidades e espaços de 

convivência.  
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to present the relations between discourse and cultural manifestations, 

evidencing oral practices as an instigator of the experiences and knowledge acquired by the 

subjects throughout life. The work aims to present and analyze, from the memories of the 

mourners, the narratives that make up the office and other knowledge. Two Itamarian 

mourners were chosen; D. Josefa Maria da Silva, known in the community by D. Zefinha and 

D. Severina Maria da Conceição, known as D. Gorda. These women were given a voice that, 

through their narratives, could talk about what they lived and learned, highlighting the 

experiences and knowledge transmitted orally. The voice in the narratives is accompanied by 

different supports - memory, body, sensations and feelings, elements that give the voice 

poetic character and generate senses. In addition to the craft of prayer, they also learned other 

oral domains: singing, short story, drama and poetry. As for the methodology, the 

ethnographic method was used, which values and respects Orality and the knowledge shared 

by the culture, as well as promoting the interaction between the collaborators and the 

researcher. Method also necessary for the meeting of oral documents (recorded interviews, 

notes in the field book during informal conversations), whose basis is (2003,2015). For the 

analysis and interpretation of data, Zumthor (1993, 2010), Ong (1998), Certeau (2014), 

Bakhtin (2003), Fernandes (1972) and others are used for evidencing Orality in popular 

contexts and understanding voice as a poetic act. One can see that the variety of knowledge 

was acquired in daily life in different ways: seeing, hearing, repeating and experiencing.The 

narratives were brought to the fore by memory, allowing voices of the past and present to 

meet and walk side by side for a few moments, instigating reflections and evaluations of 

themselves and their lives, as well as making known "the unknown" - the mode how cultural 

practices are organized and rooted in the community. It was also verified that the voice 

circulates in a variable way and is conducted by subjects that update it, transforming and 

recreating from their needs and spaces of coexistence. 

 

 

 

Key words: oral practices; rezadeiras; Life stories; memory. 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación pretende presentar las relaciones existentes entre discurso y las 

manifestaciones culturales, evidenciando las prácticas orales como elemento instigador de las 

experiencias y de los conocimientos adquiridos por los sujetos a lo largo de la vida. El trabajo 

tiene como objetivo presentar y analizar, a partir de las memorias de las rezadoras, las 

narrativas que componen el oficio y los otros saberes. Se eligieron dos rezadoras itabaianas; Y 

en el caso de las mujeres, en el caso de las mujeres. A través de sus narrativas, pudieron 

hablar sobre lo que vivieron y aprendieron, destacando las experiencias y los saberes 

transmitidos oralmente. La voz, en las narrativas, está acompañada de diferentes soportes - la 

memoria, el cuerpo, sensaciones y sentimientos, elementos que confieren a la voz el carácter 

poético y generan sentidos. Además del oficio de rezadoras también aprendieron otros 

dominios orales: el canto, el cuento, el drama y la poesía. En cuanto a la metodología, se 

utilizó el método etnográfico, que valora y respeta la Oralidad y los conocimientos 

compartidos por la cultura, además de promover la interacción entre las colaboradoras y la 

investigadora. Método también necesario para la reunión de documentos orales (entrevistas 

grabadas, anotaciones en cuaderno de campo durante conversaciones informales), cuya base 

es Ayala (2003,2015). Para el análisis e interpretación de los datos se recurre a Zumthor 

(1993, 2010), Ong (1998), Certeau (2014), Bakhtin (2003), Fernandes (1972) y otros, por 

evidenciar la Oralidad en contextos populares y comprender la voz como acto poético. Se 

puede percibir que la variedad de saberes fue adquirida en el cotidiano, de diferentes maneras: 

viendo, oyendo, repitiendo y experimentando. Las narraciones fueron traídas a la superficie 

por la memoria, permitiendo que voces del pasado y presente se encontraran y caminaran lado 

a lado, instigando reflexiones y evaluaciones de sus vidas, además de hacer conocer "lo 

desconocido" - el modo en que las prácticas culturales se organizan y se enraizan en la 

comunidad. Se constató también que la voz circula de forma variable y es conducida por 

sujetos que la actualizan, transformando y recreando a partir de sus necesidades y espacios de 

convivencia. 
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INTRODUÇÃO 

  

Os estudos linguísticos, nas últimas décadas, ampliaram-se a ponto de permitir o 

aprofundamento de áreas, e consequentemente promover uma reordenação e 

reelaboração de perspectivas, categorias de análise e bases teórico-metodológicas que 

envolvem o campo da linguagem. Nesse novo contexto, a Linguística contemporânea 

estreitou as relações entre língua(gem)-sujeito-sociedade, permitindo diálogos e trocas 

de informações que envolvem essa trilogia. A tomada de consciência só foi possível 

devido à percepção de que a linguagem é um fenômeno inerente ao homem, por se 

manifestar em todos os espaços sociais e culturais. 

A compreensão de que a língua estabelece relações com as manifestações sociais 

e culturais do falante torna-se um fator preponderante para o reconhecimento das 

variedades e diversidades das vozes que ocupam diferentes espaços na sociedade, 

principalmente aqueles que estão imersos em práticas populares cercados de 

conhecimentos empíricos. 

Enveredar pelo caminho “das vozes” enquanto sistema cultural nos leva a pensar 

sobre aspectos que estão além da materialidade linguística, uma vez que a voz 

ultrapassava o dizível e o explicável. A voz torna-se o fio condutor que une as gerações 

anteriores por meio do saber, hábitos e costumes de uma comunidade.  

O estudo da “voz”, na perspectiva cultural, caminha lado a lado com as formas 

de expressão de um povo. São inúmeras as práticas orais utilizadas pelos integrantes de 

um grupo social e vão desde ações simples como as mais complexas.  Muitas vezes, as 

práticas orais são utilizadas como meio de transmissão de saberes e como forma de 

manutenção da própria cultura. Ensinamentos que vão desde um ato simples como dar 

conselhos, contar uma história, cantar, até estruturas mais complexas que acompanham 

instrumentos de uso e o manuseio de um objeto/símbolos (cozinhar, costurar, plantar, 

rezar). Oralidade, nesse contexto, torna-se essencial e bastante relevante para a 

compreensão do sujeito e do meio do qual faz parte. Dessa forma, o caráter oral da 

língua passa a exercer uma importante função: favorece a manutenção de hábitos e 

costumes, tornando-se um meio de incorporação e apropriação dos conhecimentos 

adquiridos ao longo da vida. 

É preciso reconhecer e valorizar as vozes que estão vivas na memória daqueles 

que detém o conhecimento popular. Vozes que, muitas vezes, são silenciadas, omitidas 

e impedidas de ecoarem na sociedade. Esse conhecimento não é fixo, ou seja, cada 

grupo da comunidade ou cada indivíduo aprende o que está disponível na comunidade, 

de maneira que a aprendizagem acontece naturalmente, no dia-a-dia, sem que haja 

imposição de uma instituição formal. Como não está ligado aos aparelhos formais, 
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conforme defende Bourdieu (1992), o conhecimento pertence à tradição, cujos valores e 

saberes são divididos e repassados de geração em geração.  

Nesse aspecto, Oralidade dever ser compreendida de forma abrangente. Significa 

muito mais do que uma referência à fala, aos aspectos fônicos, a exposição verbal, pois 

extrapola aspectos que estejam relacionados à vocalização e não pode ser pensada 

apenas como o contrário daquilo que é escrito, uma vez que ambas as modalidades se 

convergem. Zumthor também acredita na abrangência do termo, ao defender: 

 

Concretamente não há oralidade em si mesma, mas múltiplas 

estruturas de manifestações simultâneas, que, cada uma na ordem que 

lhe é própria, chegaram a muitos graus de desenvolvimento (...). Esta 

comporta, com efeito, na sua própria condição vocal, pelo menos por 

parte de dois sujeitos – locutor e ouvinte – o mesmo, mas não 

idêntico, investido de energia psíquica, de valores míticos, de 

sociabilidade e de linguagem. Tão fortemente social quanto 

individual, a voz mostra de que modo o homem se situa no mundo e 

em relação ao outro. (ZUMTHOR, 2010, p, 29) 

 

 

De acordo com o autor, a Oralidade não pode ser percebida apenas enquanto 

condição vocal, mas envolve múltiplas estruturas que lhes são próprias constituindo-se 

de energia psíquica, de valores míticos, de sociabilidade e de linguagem. O autor 

acrescenta que essa voz é plurissignificativa, permitindo que o homem se situe no 

mundo e se relacione ao outro. 

Oralidade envolve a fala, a partir da exposição verbal, envolve a memória 

porque se mantém viva, podendo ser atualizada, envolve a arte, por ser manifestada e 

adaptada aos contextos culturais, materializa-se no corpo através das diferentes 

performances e envolve escrita, cujo meio favorece a fixação da voz. Assim, Oralidade 

vai desde o íntimo do ser até as interações com o mundo externo – social, cultural e 

artístico.  Segundo Ong “a palavra oral (como já observamos) nunca existe num 

contexto puramente verbal, como ocorre com a palavra escrita. As palavras proferidas 

são sempre modificações de uma circunstância total, existencial, que sempre envolve o 

corpo” (ONG, 1998, p. 81). 

Segundo Ayala, deve haver respeito às potencialidades daqueles que dominam 

as práticas orais presentes na cultura “local”, além do reconhecimento de que a 

plasticidade da “voz” permite a constante transformação, embora haja embate entre 

sistemas culturais. Os embates, discordâncias e ajustes dessas manifestações orais fazem 

parte do modo como cada qual absorve traços da cultura, apropriando-os e ajustando-os 

a suas normas e valores estéticos e culturais.  
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Diante do exposto, busca-se fazer uma pesquisa que vislumbre a “fala”, tanto no 
sentido do meio de expressão, da voz, quanto da experiência do conhecimento que as 

colaboradoras selecionam para expor no diálogo com a pesquisadora. Ou melhor, o 

trabalho vislumbra a Oralidade e os elementos interligados a uma cultura específica – a 

das rezadeiras – evidenciando os domínios orais adquiridos pela experiência e pela 

tradição oral.  

Na verdade, a pesquisa com as rezadeiras iniciou-se no Mestrado quando foi 

sugerido que eu procurasse conhecer um pouco do modo como as rezadeiras detém o 

conhecimento das rezas de cura. Incentivada pela Prof.ª Dr.ª Maria Cristina de Assis, no 

Mestrado, passei a observar de forma ampla o modo como a cultura itabaianense, 

alimentada pela tradição oral das rezas populares de cura, se transformava. No 

doutorado, a Prof.ª Dr.ª Maria Ignez Novais Ayala me fez enxergar os aspectos culturais 

itabaianenses de outra forma; agora, com uma “lente de aumento”, me fazendo perceber 
os detalhes e as singularidades das manifestações culturais, e reconhecer nelas a gama 

de conhecimentos empíricos que possuem. Passei a perceber, nesse processo de 

investigação que, embora sejam pessoas carentes economicamente, são ricas 

culturalmente. 

Nesse contexto, a pesquisa tem como objetivo apresentar e analisar, a partir das 

memórias das rezadeiras, as narrativas que compõem o ofício e os outros saberes, 

observando o contexto social e histórico em que estão mergulhadas. O interesse em 

desvendar, através das vozes, os modos como foram, ao longo da vida, apreendendo os 

conhecimentos e como são repassados a gerações futuras, torna-se o fio condutor da 

pesquisa, cujos saberes foram adquiridos principalmente pelo viés oral.  

 Vale salientar que as detentoras do saber oral religioso dominam, além das 

práticas de cura, outras manifestações populares (canto, conto, dramatização, dança), ou 

seja, estabelecem elos com outros domínios e formam, assim, uma enorme cadeia de 

conhecimentos. A esse respeito, como afirma Saussure: “o ponto de vista cria o objeto”; 

a pesquisa despertou o interesse por uma abordagem mais ampla, envolvendo saberes 

alheios ao ofício das rezadeiras. Com isso, se faz necessário conhecer melhor as 

rezadeiras e descobrir outros domínios orais apreendidos pelo convívio com gerações 

anteriores. 

 As rezadeiras e rezadores, também conhecidas(os) como benzedeiras ou 

benzedores, possuem uma importante função na parcela da sociedade por manter usos e 

costumes tradicionais e estabelecer relações com o sagrado. Essa tradição tem a 

oralidade como carro-chefe (suporte). Detentores de um grande saber religioso são 

capazes de, por meio das rezas e dos rituais, curar males e devolver o equilíbrio 

emocional e físico àqueles que as procuram.  

 As que fazem parte dessa pesquisa são católicas e utilizam-se da prática do 

benzimento para promover a cura, o livramento de males, ou a revigoração das energias 

causadas por forças estranhas, externas e involuntárias ao corpo. Por pertencer a uma 
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comunidade religiosa cristã, as rezadeiras apresentam crenças compatíveis com sua 

formação religiosa: crêem e veneram santos, jejuam, rezam o terço e outras rezas que 

fazem parte da tradição católica, como Pai Nosso, Ave-Maria, Credo e Salve Rainha e 

estão sempre envolvidas nos acontecimentos da Igreja. 

 Para Mircea Eliade (2008, p.79): “o homem religioso sente necessidade de 
mergulhar por vezes nesse tempo sagrado e indestrutível”. Haja vista que são 

incontáveis as fórmulas e formas de rezar, as rezas pertencem à formação religiosa, 

moral e política do ser humano, enquanto sujeito atuante de um espaço determinado 

social e culturalmente.  

Segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda (2010) o termo rezar 

apresenta vários significados, dentre eles estão: Proferir, dizer (oração ou súplicas 

religiosas); Fazer preces: rezar dez padre-nossos; fazer oração a Deus ou aos santos; 

dirigir súplicas (à divindade); orar: rezar aos santos; murmurar, resmungar, fazer 

oração a Deus ou aos santos. Etimologicamente, rezar provém do infinitivo latino 

recitare que se transformou em recitar, referir, narrar, repetir, mencionar, dizer orações. 

Carlos Nogueira (2001, p.10) mostra a intrínseca relação entre Reza e Oração quando 

relacionada ao conceito do dicionário:  

 

São fluidas as fronteiras entre oração e reza, mas consideramos mais ou 

menos pacifico afirmar que “oração”, no seu significado genérico, 
dicionarizado, de invocação a Deus ou aos santos, apontada regra geral 

como sinônimo de “reza” e “prece”, se compromete, antes de mais, com um 
envolvimento conceptual histórico religioso que associa a objeto linguístico 

de constituição quase sempre ortodoxa(...) Já “reza” remete mais para a 
vertente física ou sonora do texto, isto é, da prolação, o que supõe especiais 

qualidades comunicativas ( oratórias persuasivas) dos enunciadores, na 

atualização pública como na privada, em voz alta ou voz baixa... 

 

Para Nogueira, rezar ou orar, embora tenha suas diferenças estruturais e 

significativas, ambas apresentam algo em comum, por estabelecer a comunicação com 

Deus, o Cosmos; em que se busca uma integração do corpo e da alma, um fenômeno 

que está além da matéria, um ato de comunhão com o sagrado. 

Entretanto, quando esses conceitos são colocados em prática por 

comunidades tradicionais, eles tendem a se ramificar e especializar de modo que cada 

termo passa a apresentar suas especificidades e denominações diferentes uma das 

outras. No caso das rezas populares, não estão relacionadas diretamente à ortodoxia, 

mas a uma categoria que o povo criou para atender às suas próprias necessidades. As 

rezas de cura são tipos de reza da tradição oral popular que é transmitida de geração a 

geração. Essas rezas são utilizadas para um fim específico - curar doenças, afastar o 

“mal” e para proteger as pessoas que estejam sendo ameaçadas por algum tipo de 

perigo ou enfermidade. Neste aspecto, o conceito “rezar” não está relacionado à prece 
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ou oração, mas a benzeção, voltado para a prática de cura. De acordo com Pereira 

(2002, p. 141) “o ato de benzer, ou seja, de dirigir ao Outro um enunciado com 
determinada intenção – um conjunto de significados que se tornam evidentes à luz do 

modelo da cultura popular. Para as pessoas inseridas nesse modelo o mundo e o sujeito 

são concebidos como totalidade”. No mesmo parágrafo, o autor acrescenta que a 

ruptura dessa totalidade instaura a desordem (a doença) contra a qual é preciso reagir, 

buscando auxílio das forças sobrenaturais.   

Pereira (2002) afirma: “O conceito de benzeção implica, além do contexto 
social, a ação simultânea do gesto e palavra sagrados com o objetivo de reorganizar o 

mundo. Tal organização leva ao estabelecimento do conceito de mal, definido como a 

força que promove a ruptura. (PEREIRA, 2002,p. 141) 

 O ofício que exercem é transmitido de geração em geração, de maneira que a 

pessoa que aprendeu ou foi escolhida para exercer tal ofício será responsável em 

escolher seu sucessor ou sucessora, e repassar-lhes os saberes. Esse ofício, portanto, 

exige um conhecimento que vai além do que é imposto formalmente pelas instituições, 

pois é adquirido no decorrer da vida, pelos mais velhos e mais experientes.  

Para esta pesquisa escolhi duas rezadeiras: D. Severina, conhecida na 

comunidade de Itabaiana por D. Gorda e D. Josefa, conhecida por D. Zefinha. O motivo 

da escolha está relacionado ao grande conhecimento de práticas orais que possuem e 

pelo destaque que elas têm na comunidade, exercendo com afinco o ofício.  

Dona Gorda é uma pessoa de grande importância na comunidade onde mora, 

por apresentar grande conhecimento e experiências com as rezas de cura. Como é muito 

experiente, sempre é requisitada por aqueles que acreditam, sejam conhecidos ou não; 

quem a procura busca alívio das dores físicas e/ou espirituais. Reza para curar olhado, 

espinhela caída, dor de cabeça, vermelhão na pele, cobreiro, entre outras. Um saber que 

não aprendeu na escola, mas no dia-a-dia, ouvindo e observando atentamente as atitudes 

e ações de sua avó. Pessoas como Dona Severina aprenderam determinadas práticas 

orais e carregam consigo até os dias de hoje, estando sempre a postos para ajudar 

aqueles que necessitam.    

Dona Zefinha também é muito requisitada na comunidade onde mora. Além de 

rezar, aprendeu outros domínios orais. A família e os amigos foram os principais 

incentivadores das práticas orais. Aprendeu as canções com seu pai, que era seresteiro e 

com sua mãe, que também gostava de cantar; as estórias com sua tia; os cordéis, 

aprendeu quando ia para a feira. A mãe de D. Zefinha permitia que ficasse escutando os 

cantadores e cordelistas declamarem as poesias e canções para que assim aprendesse e 

repassasse para sua mãe, que não sabia ler. Com isso, a cada semana D. Zefinha foi 

aprendendo estórias de cordéis para assim, contar para sua mãe. Também aprendeu 

bendito, além das rezas de cura. Todo esse acervo contribuiu para que D. Zefinha se 

tornasse respeitada e bem quista na comunidade onde mora. 
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Além disso, os conhecimentos aprendidos ao longo dos anos pelas rezadeiras 

não são separados ou classificados por áreas ou campos do saber, parecidos com 

gavetas; nem pré-definidos por currículos que parametrizam e direcionam o 

aprendizado, como acontece quando se aprende e/ou apreende conhecimentos em 

instituições formais. O conhecimento é adquirido a partir das experiências ouvidas e 

vivenciadas, no cotidiano: aprende-se a fazer, fazendo, repetindo ou ouvindo o outro, o 

mais velho, o mais próximo de sua convivência. 

Em suas narrativas, essas mulheres dão ênfase à experiência de vida acumulada 

que se traduz em lembranças de dificuldades extremas, além do domínio de um grande 

acervo oral popular, como os benditos, estórias, cantigas de roda, pastoril entre outras 

ações vivenciadas na infância e no decorrer da vida. Ao relatarem um pouco dessas 

práticas, demonstraram muita satisfação e muita emoção, já que essas práticas foram 

frequentes em suas vidas. 

Quanto à organização, a tese está estruturada em quatro capítulos: o primeiro 

está destinado à apresentação da metodologia do trabalho, a partir da descrição e 

apresentação das etapas da pesquisa. O segundo capítulo enfatizará as vozes das 

rezadeiras, a partir das memórias da infância e juventude. A análise perceberá o caráter 

linguístico das vozes dessas mulheres, reconhecendo-as enquanto manifestação artística, 

a “poética oral”. O terceiro capítulo está relacionado ao modo como as rezadeiras 
estabelecem relações com o sagrado. São relatos das rezadeiras a partir do ofício 

assumido por elas. Esse capítulo evidenciará a prática de cura como um domínio oral 

norteador da vida de cada rezadeira. Além disso, será enfatizado o ofício das rezadeiras 

como uma prática tradicional que faz parte da cultura popular. O quarto capítulo busca 

apresentar os outros domínios orais das rezadeiras. Esse capítulo evidenciará os saberes 

apreendidos oralmente, além das rezas, pois fazem parte de uma cultura constituída de 

vozes coletivas.  

Portanto, percebe-se que a Oralidade, quando envolvida por manifestações 

culturais populares, proporciona um redimensionamento de língua e de sujeito, fazendo 

eclodir uma perspectiva que extrapola o nível linguístico, e atinge outra dimensão: os 

eventos promovidos pela comunidade são embalados por uma voz que está 

acompanhada de diferentes suportes – a memória, o corpo, sensações e sentimentos. Por 

outro lado, dá visibilidade e legitimidade àqueles que são postos à margem da 

sociedade, além de perceber que o domínio oral está entrelaçado a outros domínios 

culturais, assemelhando-se a uma enorme colcha de retalhos. 

No campo linguístico, o envolvimento com esses elementos é necessário no 

sentido de perceber que o sujeito, ao fazer uso da linguagem, está envolvido por um 

processo múltiplo, organizado e complexo, presente desde a memória, na cognição, na 

consciência (língua) e nas trocas interativas das comunidades linguísticas, cujos signos 

(sistemas de signos) são ressignificados pelos integrantes da cultura e pela história de 

cada grupo social.  
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1. DEFININDO CAMINHOS DA PESQUISA: ASPECTOS TEÓRICO-
METODOLÓGICOS 

 

  “Isso que eu vou dizer agora, grave aí, ninguém sabe disso mais não.” 

(Dona Zefinha, gravação feita em /04/2015). 

 

 Todo trabalho científico exige que sejam apresentadas as perspectivas de 

abordagem teórico-metodológicas norteadoras, capazes de compreender o objeto de um 

estudo proposto. Em pesquisas como esta, voltada para as práticas orais, os recursos e 

métodos devem ser minuciosamente delimitados por algumas razões: primeiro, por 

envolver sujeitos que têm a “voz” gerando um importante acervo imaterial da cultura 

popular e mantendo viva a memória de uma comunidade por meio de diferentes gêneros 

(canto, conto, poesia e reza) e segundo, por envolver a fala e a escuta. Além disso, a 

utilização de métodos de pesquisa que priorizam a observação e a vivência na 

comunidade também é um importante apoio para a compreensão das manifestações 

alimentadas pela “fala”.  

A metodologia adotada leva em consideração os métodos da linguística 

antropológica, que foi experimentada por pesquisadores como Duranti, Jakobson e 

Sapir, no sentido de perceber as nuances que permeiam a interação entre a linguagem e 

as experiências e conhecimentos partilhados pela cultura, além de estabelecer uma 

relação mútua entre pesquisador e pesquisado. A etnografia1, por exemplo, é um método 

de pesquisa, de base antropológica, utilizado pelos linguistas na interpretação e 

compreensão do modo de comunicar, expressar e representar um determinado grupo 

cultural. A abordagem discursivo-interacionista da linha bakhtiniana também 

contribuirá para a compreensão da relação entre o discurso e as manifestações sociais e 

culturais nas quais o evento comunicativo se realiza.  

Em relação à organização, a pesquisa foi desenvolvida em duas etapas 

concomitantes: a pesquisa de campo e a leitura e discussão teórica. A pesquisa de 

campo foi dividida em algumas etapas: reaproximação com a comunidade, observação 

de outras práticas culturais além da prática de cura das rezadeiras, coleta de dados 

através de entrevistas por meio de gravação em áudio, vídeo e fotografia, edição/seleção 

dos vídeos e a transcrição do material. A pesquisa de campo foi organizada a partir de 

um planejamento prévio: ao passo que as gravações dos depoimentos eram feitas, eram 

salvas no computador, sendo registrados o local, a data e o assunto da gravação.  

                                                 

1 Como exemplo de experiências, etnográficas podemos citar os trabalhos de Mário de Andrade (1928), 

Xidieh (1972) e Ayala (1992-1999; 2003-2005), coletadas pelo Nordeste brasileiro.  
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Quanto à discussão teórica, havia periodicamente encontros com a orientadora a 

fim de sanar dúvidas acerca da teoria que estava sendo utilizada. Além disso, à medida 

que se fazia o levantamento bibliográfico, era feita a “confrontação” com a pesquisa de 

campo, a fim de obter uma melhor contextualização. No levantamento bibliográfico, 

busquei textos teóricos ligados à linha de pesquisa “Oralidade e práticas culturais”. 

Também foi feito um levantamento envolvendo os aspectos referentes ao local da 

pesquisa, como as práticas populares, literárias e a história da cidade. 

Nessa etapa da pesquisa, a professora e orientadora Maria Ignez Novais Ayala 

me sugeriu que conhecesse outras manifestações culturais como a brincadeira de índios, 

muito comum em período de carnaval. Nesses encontros, descobri que os caciques 

dessas tribos indígenas também eram rezadores. Os questionamentos e as inquietações 

logo me acompanharam. Ao mesmo tempo, fui construindo um raciocínio que me levou 

a pensar no modo como as práticas culturais estavam organizadas, ou seja, aquele que 

está envolvido em algum saber cultural faz uso de outros saberes, de forma que esses 

saberes passam a estar entrelaçados.  

 No decorrer da pesquisa, percebi que as rezadeiras tinham um grande domínio 

oral, pois estavam envolvidas em outras práticas culturais. Descobri, com isso, que era 

possível conhecer outros domínios orais das rezadeiras, pois nos encontros, as 

entrevistadas faziam questão de relatar fatos de sua vida e contar um pouco do que 

sabiam: “um causo”, uma canção, um cordel. Vale salientar que, ao passo que relatavam 

os saberes e as experiências, havia sempre um fio condutor e motivador, a religiosidade. 

O desafio desta pesquisa, para o doutorado, está em buscar e selecionar as práticas orais 

das rezadeiras mais relevantes, principalmente aqueles domínios que foram aprendidos 

basicamente pelo viés oral.     

Como já foi mencionado na Introdução, para esta pesquisa, escolhi apenas as 

rezadeiras, ou seja, a pesquisa está centrada no oficio de duas colaboradoras (Dona 

Zefinha e Dona Gorda). Essas mulheres aprenderam além das rezas e rituais de cura, 

outros domínios orais: narrativas da literatura de cordel, benditos, canções, “causos”, 
danças, entre outros. 

A partir das observações in loco, comecei a perceber detalhes que faziam toda a 

diferença: a convivência e a manutenção de vínculos com as rezadeiras, a relação que 

elas mantêm com o sagrado e a indissociabilidade entre vida cotidiana e a cultura 

popular à qual estão ligadas. 

 Por se tratar de uma pesquisa com indivíduos, sujeitos sociais, houve uma 

abordagem qualitativa, tendo como base a apreensão de significados dos fatos humanos 

e das situações por eles vividos. O cunho qualitativo exige a utilização de métodos de 

pesquisa de campo e métodos de análise coerentes e adequados. A utilização desses 

dois métodos é justificada pela necessidade de apresentar resultados satisfatórios e 

condizentes com o que está sendo apresentado. Sobre o método da pesquisa em 

Linguística, Martelota (2012, p. 20) defende: 
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[...] a linguística tende a ser empírica, e não especulativa ou intuitiva, 

ou seja, tende a basear suas descobertas em métodos rígidos de 

observação. Ou seja, a maioria dos modelos linguísticos 

contemporâneos trabalha com dados publicamente verificáveis por 

meio de observações e experiências.  

  

 O autor defende o empirismo enquanto elemento dinâmico nas pesquisas 

linguísticas, por ter como base a observação e as experiências partilhadas pelos 

envolvidos. Vale salientar que, mesmo analisando os discursos, se faz necessário 

perceber o pano de fundo antropológico com que esse discurso está revestido, os 

contextos sociais e a performance que acompanham e ajudam a compreender 

determinados posicionamentos. 

 Diante desse contexto, o método adotado na pesquisa com as rezadeiras 

itabaianenses está embasada em técnicas desenvolvidas pela orientadora e Prof.ª Dr.ª 

Maria Ignez Novais Ayala (2016) e por uma equipe de pesquisadores compromissados 

com a socialização de experiências vivenciadas por grupos populares. Segundo Ayala e 

Ayala (2016, p. 125) “a metodologia para a pesquisa de campo e análise exige a seleção 

de pressupostos teóricos e críticos, de técnicas de registro e organização documental 

para determinados fins”.  

  A escolha por esse caminho justifica-se pelo modo que são conduzidas as 

pesquisas de campo, demonstrando respeito aos sujeitos detentores de memoráveis 

saberes tradicionais. 

Ao longo dos quarenta anos de pesquisa, a professora e pesquisadora Maria 

Ignez Novais Ayala oferece, através de seu grande acervo, contribuições para várias 

áreas das Ciências Humanas, relacionadas tanto em questões de manutenção e 

preservação de registros do Patrimônio Imaterial Brasileiro quanto na aplicação de 

métodos e procedimentos de pesquisa voltados para os Estudos da Oralidade, dando 

uma atenção especial aos conhecimentos não formais e saberes tradicionais populares 

escritos ou orais. A preocupação em desvendar os “segredos” da cultura oral e a 
vivência com diferentes grupos culturais proporcionou à Professora Maria Ignez Novais 

Ayala o acúmulo de um vasto conhecimento que abrange Literatura (Literatura 

Comparada, Literatura Oral e Estudos Culturais) e Linguística. 

 Ao utilizar procedimentos teórico-metodológicos adotados pela professora e 

pesquisadora Maria Ignez Novais Ayala e pelo grupo de pesquisadores, assumo, como 

orientanda, uma perspectiva crítica de observação, análise e interpretação das atividades 

culturais populares. Enquanto militante e defensora da cultura popular, a professora 

revela que o estudo da manifestação popular não se limita à transcrição de registros 

orais, fotográficos e desenhos, pois a descrição audiovisual é o primeiro passo da 

pesquisa. É preciso que haja o comprometimento do pesquisador quanto à percepção e 
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exposição da vida, dos fatos e do modo como as experiências são adquiridas pelos 

pesquisados (colaboradores), despertando no pesquisador a condição de aprendiz. 

Segundo Ayala (2003, p. 86):  

 

Para apreender os diferentes significados dessa cultura é preciso estar 

lá no contexto com todos os sentidos atentos e emoções não 

policiadas, além de se servir do instrumental técnico e teórico-

metodológico. Estes são importantes suportes para a observação e para 

a construção de resultados de pesquisa. 

 

 A partir desse posicionamento, é possível considerar a presença efetiva do 

pesquisador in loco, os instrumentos técnicos utilizados, e a reprodução escrita do que 

foi observado como três elementos essenciais para construção de resultados da pesquisa 

de campo. 

 O “fazer-se presente” do pesquisador é uma questão que deve ser esclarecida, 
pois não deve ser concebido apenas como pesquisador observador, no sentido de ver o 

pesquisado como “objeto” passível de ser descrito como algo diferente, exótico e 

inusitado, havendo, assim, um distanciamento do pesquisador e do pesquisando.  

 O que é adotado aqui, na pesquisa, vai além do ato de observar; o pesquisador 

participa ativamente da pesquisa de campo, estabelecendo contato direto com as pessoas 

que fazem parte da cultura. Essa visão de pesquisador assemelha-se com a que é 

defendida por Geertz (1987) quando afirma que os pesquisadores precisam convencer-

se de que o que dizem é resultado de ter podido penetrar (e ter sido penetrado) por outra 

forma de vida, de haver, de um ou outro modo, realmente “estado ali” (GEERTZ, 1987, 
p.14). 

 A relação pesquisador-pesquisado se apresenta como um valioso elemento na 

construção da pesquisa: [...] “o pesquisador precisa ter bem definido como ele entende a 
relação pesquisador-pesquisado, como ele vê as pessoas que fazem a cultura popular e 

como ele é visto por elas” (AYALA, 2003, p. 86). 

 Dessa forma, a pesquisa de campo não pode ser entendida apenas como uma 

rotina de visita aos colaboradores; vai além da inserção do pesquisador em áreas 

escolhidas para serem analisadas. É um método eficiente por necessitar de um amplo 

aparato teórico e técnico, que, aliados às apreensões observadas em campo, torna a 

pesquisa dinâmica e reflexiva.  

 Sobre o posicionamento do pesquisador, este deve se adequar aos padrões de 

enfoque nas pesquisas. O trabalho do pesquisador passa a ser mais de colaboração, pois 

“o historiador vem para a entrevista para aprender: sentar-se ao pé de outros que, por 

provirem de uma classe social diferente, ou por serem menos instruídos ou mais velhos, 

sabem mais a respeito de alguma coisa” (THOMPSON, 1992, p. 32). Essa relação 
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também é fundamental na pesquisa de campo e defendida por Brandão (1988) como 

pesquisa-participante, um importante instrumento de troca de conhecimento: 

 

Simplesmente não posso conhecer a realidade de que participam a não 

ser com eles como sujeitos deste conhecimento que, sendo para eles, 

um conhecimento do conhecimento anterior (o que se dá ao nível da 

sua experiência quotidiana) se torna um novo conhecimento. 

(BRANDÃO, 1988)  

 

Para Brandão (1988), a pesquisa-participante é um método que consiste em 

estabelecer diálogos não hierarquizados entre pesquisador e colaborador, de maneira 

que se torna necessário: 

Conhecer a sua própria realidade. Participar da produção deste 

conhecimento e tomar posse dele. Aprender a escrever a sua história 

através da sua história. Ter no agente que pesquisa uma espécie de 

agente que serve. Uma aliada, armada de conhecimentos científicos 

que foram sempre negados ao povo, àqueles para quem a pesquisa 

participante – onde afinal pesquisadores e pesquisados são sujeitos de 

um mesmo trabalho comum, ainda que com situações e tarefas 

diferentes – pretende ser um instrumento a mais de reconquista 

popular.  

 

 O autor reconhece, em suas pesquisas de campo, o conhecimento popular como 

um elemento essencial que tem possibilitado, ao longo dos séculos, que as pessoas 

sobrevivam, criem, interpretem e produzam seus próprios meios. (Brandão, 1988) 

 A pesquisa de campo também exige do pesquisador, segundo Ayala (2015, p. 

125), a capacidade de saber ver-ouvir-perguntar e saber se deixar conhecer. A primeira 

diz respeito à capacidade do pesquisador em aguçar os sentidos e ser capaz de perceber 

os pormenores que muitas vezes ficam despercebidos na gravação ou na entrevista. A 

segunda está relacionada à capacidade de permitir conhecer o novo, deixando claro o 

que se pretende com a pesquisa ou aquilo que está pesquisando.  

 A capacidade de falar, ver, ouvir e deixar-se conhecer são fenômenos essenciais 

na pesquisa com sujeitos provedores de ações significativas na sociedade. Conforme 

Bakhtin (2003, p. 395) [...] “o objeto das ciências humanas é o ser expressivo e falante”. 

Dessa forma, “o sujeito como tal não pode ser percebido e estudado como “coisa” 

porque, como sujeito e permanecendo sujeito, não pode tornar-se mudo; 

consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode ser dialógico” (BAKTHIN, 
2003, p. 400).  
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 No posicionamento acima, Bakhtin (2003) defende a dialogicidade como fator 

preponderante para a aquisição do conhecimento. O sujeito, nessa perspectiva, não é um 

ser inexpressivo, mudo, mas aquele que pensa, sente, fala e aprende a partir das trocas, 

do compartilhamento e da interação com outro sujeito, num processo ininterrupto e 

contínuo.  

 Assim, a dialogicidade também serve como apoio metodológico no sentido de 

reconhecer que pesquisador e pesquisado estão em contínua aprendizagem. Vejamos 

como foi percebida a dialogicidade (interação) entre mim e as rezadeiras, ocorrida 

durante a pesquisa de campo, bem como a dialogicidade entre a vida das rezadeiras e 

suas narrativas. 

 

1.1. Os encontros 

 

De acordo com a experiência que tive como pesquisadora iniciante, a pesquisa 

de campo me possibilitou um maior envolvimento com as práticas culturais locais, de 

maneira que aprendi a ver as manifestações do povo com outros olhos, compreendendo 

que as práticas culturais estão diretamente relacionadas com o modo de vida das 

pessoas. 

As inquietações e fascínios me acompanharam desde 2008 quando realizei os 

primeiros encontros com as rezadeiras em função das pesquisas para a dissertação2 do 

Mestrado. Inicialmente, quando aconteciam os encontros, tinha apenas a preocupação 

em colher dados para compor a análise de dados, sem que houvesse o estreitamento das 

relações interpessoais. Entretanto, no decorrer dos encontros e das conversas, as minhas 

expectativas foram outras, no sentido de que se iniciou o estreitamento das relações e 

uma maneira diferente de aprender: ouvindo as rezadeiras. 

 Depois do Mestrado, as visitas à casa das rezadeiras diminuíram. Mas sempre as 

visitava para saber como elas estavam. Também nos encontrávamos por acaso no centro 

da cidade, ou a caminho do trabalho, pois umas das rezadeiras, D. Zefinha, mora no 

percurso da escola onde trabalhei.  

Na retomada dos estudos, dessa vez no doutorado, os laços fraternos foram 

sendo reafirmados. As rezadeiras, como são muito acolhedoras, me convidavam para 

sentar, e logo perguntavam se eu queria algo (uma água, um lanchinho). No início, 

                                                 

2 A dissertação de Mestrado tem como título “Tradições discursivas orais: mudanças e permanências 
nas rezas de cura e benzeduras populares da região de Itabaiana” sob a orientação de Profª. Drª. 

Maria Cristina de Assis, da área de Variação e Linguística, realizada no Programa de Pós-Graduação em 

Linguística – PROLING, da Universidade Federal da Paraíba, defendida em 2010. 
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negava, mas fui percebendo que elas não gostavam, pois o meu “não” implicava um 

distanciamento da minha pessoa para com elas. No decorrer dos encontros, se alguma 

delas me oferecia algo, passei a aceitar, pois percebi que o “sim” me levava a uma 
aproximação maior. Sempre se preocupavam em dizer como faziam determinada coisa, 

demonstrando um saber. Aliado a isso, os encontros de orientação com a professora 

Maria Ignez direcionavam-me para a percepção dos detalhes da observação.  

As entrevistas me proporcionaram uma experiência única. De início, houve uma 

mistura de sentimentos: estranhamento, encantamento, curiosidade. Enfim, me deparei 

com homens e mulheres levando uma vida diferente da minha, não só pelos hábitos, 

comportamentos e crenças que tinham, mas também pelo modo como conduzem a vida. 

Percebi que sabem tirar proveito do que a vida lhes oferece, estando sempre dispostas a 

encarar os desafios e a superar as dificuldades do dia-a-dia, embora com as condições 

financeiras e econômicas limitadas. Limitadas economicamente, mas culturalmente não 

se pode dizer o mesmo.   

Conheci pessoas que não tiveram acesso ao conhecimento formal, transmitido 

pela escola. Alguns passaram pela escola e aprenderam apenas a escrever o seu nome; 

outros cursaram ainda as primeiras séries do ensino fundamental. Essas pessoas podem 

até ser desprovidas do saber institucional, mas o conhecimento que trazem – o não 

institucionalizado, apreendido no decorrer da vida com os mais velhos é imenso, 

despertando em mim o interesse em procurar saber como os saberes e fazeres dessas 

pessoas foram internalizados, sem haver nenhuma cobrança ou imposição de um órgão 

ou entidade.  

Quando passei a visitar frequentemente o local onde moram as colaboradoras, 

percebi que são muito requisitadas, tanto pela experiência que têm, quanto pelas funções 

importantes que exercem na comunidade, sendo capazes de atender às necessidades do 

grupo social do qual fazem parte. Nessa pesquisa, são mulheres que rezam para curar 

males físicos e espirituais. Nas visitas, também constatei que o conhecimento adquirido 

ao longo dos anos não se limitava à prática de cura, pois são conhecedoras também de 

um grande repertório literário popular oral, o que me instigou a procurar saber quais 

domínios e como se tornaram conhecidos por elas.  

Enfim, conheci pessoas com diferentes formas de pensar, sentir e viver; seja por 

escolha, seja por imposição das condições de vida encontradas, se adaptaram ao meio, 

desenvolvendo mecanismos de sobrevivência e de destaque na comunidade pelo grande 

conhecimento adquirido ao longo de sua existência.  

 Essas pessoas me ensinaram muito, fazendo-me enxergar que o conhecimento 

não está limitado à aplicação de modelos curriculares formais. Mesmo estando longe da 

escola, por escolha ou por falta de oportunidade, o conhecimento dessas mulheres 

ultrapassa os limites institucionais, formando uma enorme cadeia de saberes que estão 

disponíveis a qualquer momento na memória de cada uma. 
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 À medida que as rezadeiras relatavam fatos e suas histórias de vida, comecei a 

perceber o quanto eu e a comunidade éramos privilegiadas por termos pessoas como 

elas, envolvidas não apenas em práticas de cura, mas pelo conhecimento que 

acumularam durante a vida e o modo como se engajaram na comunidade. Assim, a 

pesquisa ganhou um novo sentido para mim. A partir desse momento, os encontros não 

me serviram apenas para aglomerar dados da pesquisa de campo, mas se tornaram 

momentos de constante aprendizagem.  

 Essa forma de apreensão dos discursos das rezadeiras está em sintonia com o 

pensamento de Fernandes (1972, p.37) ao defender que “não se trata de uma ideia 
apriorística acerca dos trabalhos produzidos em torno da oralidade, mas de um sensível 

deslocamento do olhar do pesquisador para o campo contextual e histórico”.  

 A cada história que a rezadeira contava, havia necessidade de contar outra e que, 

por sua vez, vinha acompanhada de uma explicação, uma narração ou uma contação de 

uma nova história. Fui percebendo que essas mulheres estão envolvidas por uma rede de 

saberes coletivos, de maneira que os conhecimentos variavam de acordo com a 

comunidade e o modo de vida. 

 Ao retomar o convívio com as rezadeiras itabaianenses, passei a compreender a 

produção, a manifestação da fé e o compromisso que assumem diante da comunidade.  

Vale salientar que as rezadeiras também tiveram uma experiência positiva em suas vidas 

com a pesquisa. Os encontros também ajudaram de alguma forma, no sentido de 

despertar nelas a capacidade de sentirem-se valorosas e especiais. O fato de ter, diante 

delas, uma pesquisadora procurando saber e conhecer um pouco da história de vida e 

dos domínios orais populares as enalteceu e favoreceu a autoestima dessas mulheres. A 

epígrafe desse capítulo “Isso que eu vou dizer agora, grave aí, ninguém sabe disso 
mais não” é um bom exemplo de como, no decorrer da pesquisa, sentiam-se orgulhosas 

pela grande sabedoria acumulada e por serem escolhidas para a participação na 

pesquisa. 

 De início, achavam que o conhecimento que possuíam não era reconhecido, pois 

“não tiveram estudo”. Com humildade, diziam que não sabiam de muita coisa, só 
sabiam aquilo que aprenderam com os mais velhos. À medida que os encontros 

aconteciam, fui conversando sobre a importância do conhecimento que elas adquiriram 

e toda a experiência acumulada, que nem eu e grande parcela da sociedade possuíamos 

com tanta veemência, e que era importante tornarem-se conhecido. No decorrer da 

pesquisa, se sentiram motivadas e dispostas a expor um pouco de sua vida. 

 Em alguns encontros chegaram pessoas querendo ser rezadas por elas. Mas, 

como estavam comprometidas com as gravações diziam, com certo orgulho, que não 

podiam, pois estavam em uma entrevista para um trabalho da faculdade. Percebi que a 

atitude delas diante de situações como essas era um momento de empoderamento – 

alimentava o ego, sentindo-se importantes, pois estavam sendo reconhecidas por 

pessoas de fora da comunidade.  
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 Além disso, como apresentam uma idade avançada, ter alguém para ouvi-las é 

sempre instigador. Diziam que os filhos e netos tinham suas obrigações, e muitas vezes 

não tinham tempo para ouvir as suas histórias. D. Zefinha acreditava que os 

conhecimentos dos mais velhos não eram valorizados. Por isso, afirmava: “ninguém 
quer ouvir isso mais não”. O sentimento de não reconhecimento, muitas vezes, 

contribuía para se sentirem inferiores e sem utilidade.  

 No decorrer da pesquisa, sentiam-se felizes em contar fatos marcantes de sua 

vida, já que os encontros eram momentos que tinham para reviver fatos, avaliar e refletir 

sobre eles. Esse exercício também é um fator positivo para elas. Em alguns encontros, 

escolhiam fatos que consideravam importante para serem registrados. Na condição de 

pesquisadora, passei a ser uma “confidente pública”, pessoa que estivesse à disposição 

para ouvir as histórias e causos que consideravam importante em suas vidas.  

 Portanto, a relação vivenciada entre pesquisador e pesquisa de campo 

proporcionou um crescimento mútuo, e uma nova maneira de enxergar o outro que está 

tão perto de nós. 

 

1.2. Coleta de dados  

 

No que se refere à coleta do material, foram gravados cerca de trinta e oito 

vídeos – para cada gravação de vídeo, correspondia uma entrevista. Nesses vídeos 

constam depoimentos e histórias de vida de alguns dos momentos da vida dessas 

mulheres que estão relacionadas às práticas orais, tendo como foco a posição que 

ocupam na comunidade enquanto rezadeiras.   

 As gravações aconteceram nas casas das colaboradoras. Vale salientar que além 

dos encontros serem previamente marcados para a gravação, também aconteciam 

encontros com os colaboradores por acaso, já que a pesquisadora mora na mesma cidade 

e divide espaços sociais comuns como a feira, supermercados, praças, igreja, etc. Esses 

momentos ajudam a manter e a estreitar as relações com os pesquisados.  

 Para a coleta de informações das colaboradoras, a forma mais adequada foi a 

observação participante, um tipo de entrevista que não se limita a questionários, mas 

propõe uma reflexão a partir de temas geradores, ficando a colaboradora a vontade para 

falar sobre fatos que incidem sobre a sua vida; cabendo também à pesquisadora 

participar e direcionar a conversa. Sobre os temas geradores norteadores das conversas 

(entrevistas), alguns foram indicados por mim, a partir de assuntos amplos como as 

fases da vida – o que gostavam de fazer e o que foram levadas a fazer em determinadas 

fases da vida (infância, juventude); família – pessoas com quem mais convivia, quem as 

ensinava e o que se ensinava; os domínios orais – o que e como aprendeu; enfim, tentei 

instigar as memórias inesquecíveis e marcantes na vida de cada mulher. Vale salientar 
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que, no decorrer das conversas, as rezadeiras ficaram a vontade para falar sobre 

assuntos que consideravam importantes: as experiências religiosas de D. Gorda, por 

exemplo, foi um tema que ela fez questão de enfatizar. E isso foi respeitado. 

Schwartz e Schwartz (1995), (apud Ladeira, 2007, p.47) definem a observação 

participante da seguinte forma:  

A observação participante é um processo no qual a presença do 

observador numa situação social é mantida para fins de observação 

científica. O observador está em relação face a face com os 

observados, e, ao participar da vida deles, coleta dados. Logo, o 

observador é parte do contexto da observação, ao mesmo tempo em 

que modifica é modificado por este contexto. O papel do observador 

participante pode ser tanto formal como informal, encoberto ou 

revelado, o observador pode dispensar muito ou pouco tempo na 

situação de pesquisa; o papel do observador participante pode ser uma 

parte integral da estrutura social, ou ser simplesmente periférica com 

relação a ela (SCHWARTZ E SCHWARTZ, 1955, p.344) 

  

 De acordo com a definição acima, entende-se que a observação participante 

sugere diferentes formas de envolvimento com o pesquisado, além de ser uma estratégia 

para a coleta de dados.  

 A coleta de dados aconteceu através de gravações audiovisuais, anotações e 

conversas. As gravações audiovisuais das rezadeiras foram marcadas com antecedência, 

em dias da semana que lhes eram convenientes. O horário da tarde era o mais 

conveniente para elas, pois alegavam que o período da manhã estava destinado à 

organização dos afazeres domésticos. Como as visitas foram constantes na casa das 

rezadeiras, no geral a cada trinta dias, e o entrosamento entre elas foi bastante 

produtivo, o acervo documental reunido é suficiente para a análise proposta.   

 É importante lembrar que não foi possível fazer a gravação audiovisual em 

algumas visitas por diversos motivos: às vezes as rezadeiras não estavam dispostas para 

a gravação e queriam apenas conversar sobre outros assuntos, por estarem ocupadas 

com outros afazeres, ou mesmo pelo estado de saúde. Por outro lado, quando a 

pesquisadora não podia comparecer à casa da rezadeira na data marcada, esta também 

era informada, para que não ficasse à espera. É importante haver muito respeito entre os 

participantes da pesquisa, pois se deve partir do princípio de que, antes de tudo, a 

pesquisa de campo lida com seres humanos, havendo momentos favoráveis ou não à 

coleta. Dessa forma, a pesquisa de campo deve estar aliada às condições dos envolvidos. 
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1.3. Material e seleção dos depoimentos  

 

 Quanto aos equipamentos utilizados para a coleta dos dados da pesquisa de 

campo, utilizei tanto a câmera fotográfica digital, quanto a câmera do meu celular. 

Havia encontros que levava outros celulares como equipamentos de reserva. São 

aparelhos que comportam 16 G de memória e filmam em HD. Estar sempre munida de 

equipamentos que gravam por um período de tempo é importante para não interromper 

o raciocínio das mulheres-colaboradoras. O tempo de gravação dos depoimentos das 

rezadeiras variava entre 1min a 20min, dependendo do dia e do assunto abordado. 

 Outro instrumento de apoio foi a caderneta de campo (minha agenda). Havia 

momentos em que era necessário pontuar aspectos das falas das rezadeiras – o que mais 

me chamou atenção da conversa, ou aquilo que necessitava de um esclarecimento. 

Muitas vezes, o que anotava na “caderneta” tornava-se tema/assunto para ser abordado 

pelas rezadeiras em outros encontros. 

 Uma vez gravados os vídeos, era preciso arquivar e selecionar o material. Assim 

que chegava a minha casa, transferia as gravações em áudio-vídeo para o computador. 

Foram criadas pastas no meu computador, contendo data da gravação e assunto 

abordado, conforme quadros abaixo: 

 

Lista de gravações em áudio 

 

Quadro 1. Descrição dos vídeos de D. Gorda 

 

 
Período 

 

 
Conteúdo 

 
Duração 

Vídeo 1 – 08/2013 - Um ladrão entra em casa de Creusa 

- Lembra a saída da casa aos 10 anos 

- Quase foi violentada pelo patrão 

- Criação dos filhos 

7:58 min. 

Vídeo 2 – 08/2013 - Justificativa por não ter ido a escola 

- O casamento e o marido que teve 

1:32 min. 

Vídeo 3 - 07/ 2014 - A infância 

- A saída de casa 

- A juventude 

- O trabalho 

-O sonho 

-A despedida 

 

15:07 min. 
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Vídeo 4 – 09/2014 - A influência da avó na transmissão dos 

saberes orais religiosos 

- As rezas que aprendeu com a avó 

- Lembranças da infância – lavagens de 

roupa 

 

14: 01 min. 

Vídeo 5 – 10/14 - Prática de cura – rezando mal-olhado em 

recém-nascido 

1:28 min. 

Vídeo 6 – 10/14 - Prática de cura – rezando  mal-olhado em 

uma criança 

1:41 min. 

Vídeo 7 – 10/14 - Prática de cura – rezando mal-olhado em 

um bebê 

1:21 min. 

Vídeo 8 – 03/15 - Histórias – não se cobra pela reza 

  

9:30 

 

 

Vídeo 9 – 03/15 

- Histórias de cura – menino enlaçado 

- Parto da irmã 

- Olhado em criança 

- Sobre a reza – sangue de palavra 

- Briga de faca 

- As devoções da avó – apagava fogo 

- Não havia mosquito na casa da avó 

- Roubo em sua casa – a ladra pede perdão 

10:20 

 

 

 

 

 

Vídeo 10 –  05/2015 

- Encomenda alma 

- A avó cortava umbigo de menino 

- O marido não gostava que rezasse 

- O médico recomenda uma rezadeira que 

está com Cobreiro 

- Ensina a fazer óleo de coco 

- Cura dor de cabeça em médico 

- Reza com qualquer coisa – a fé 

- Não aprendeu a rezar bicheira 

- Canta Benditos 

- Descreve as rezas que aprendeu com a avó: 

peito aberto e dor de cabeça  

- A avó começou a tirar umbigo de menino 

aos 10 anos 

- A sabedoria da avó – dizia a hora que a 

pessoa ia morrer 

- A morte do marido 

- Encomendou corpo do homem que havia 

falado nas vésperas 

- Afirma que a vida é um romance 

- Diz se sentir aliviada na presença de Deus 

 

 

 

 

 

 

15:41 

Vídeo 11 – 07/2015 - Descreve as rezas que aprendeu com a avó 

Peito aberto 

Espinhela caída 

Mal-olhado 

Encomenda de alma 

Carne Triada 

- História - Encomenda alma de evangélico 

- Católico ou evangélico – o que importa é a 

fé. 

  

 

 

 

10:51 min. 
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Vídeo 12 – 09/15 A reza não se vende 

História – Jesus intercede sobre sua doença 

 

6:15 min. 

 

 

 

Quadro 2. Descrição dos vídeos de D. Zefinha 

 

 
Período 

 
 

 
Conteúdo 

 
Duração 

 

Vídeo 1 – 07/2013 

Superstições para a reza  

Lembranças da finada Nininha 

Rezava  para vento brabo 

Resta de sol/Resta de lua (dor de cabeça) 

Reza para três tipos de doença 

Reza do olhado 

Os méritos são para Deus 

 

06:41min. 

 

 

 

Vídeo 2 – 07/2013 

Os ensinamentos da finada Nininha 

Músicas que cantava na Igreja 

As rezas para sair de casa 

Reza para trazer a chuva 

Reza para se proteger de animais 

peçonhentos 

Reza do engasgo que acompanha uma 

história 

Reza do cobreiro 

Pessoas que foram curadas 

Benditos 

 

 

 

 

13:28 min 

 

 

Vídeo 3 – 09/2013 

Histórias – danças dramatizadas que ensinou 

a Eliana – sua filha 

Canta as canções antigas – “do tempo do 
ronca-ronca” 

 

09:09 min. 

Vídeo 4 – 11/2013  História de Juvenal e a princesa 

 

11:49 min. 

 

 

 

Vídeo 5 - 03/ 2014 

A infância 

A pessoa que ensinou as rezas 

Narrativa da brincadeira da Lapinha 

O primeiro amor – Vavá 

A viagem do pretendente ao Rio de Janeiro 

Dificuldades de sobrevivência 

A saudade do grande amor 

Canções de serenatas  

 

 

 

 

10:07 min. 

 

 

A pessoa que lhe ensinou a rezar e cantar 

Canta as “modas” que ouvia da mulher que a 
 

08:56 min. 
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Vídeo 6 – 04/2014 ensinou a rezar 

História da cobra encantada 

 

 

 

 

Vídeo 7 – 05/2014 

A mulher que contava folheto em sua mãe 

embora e sua mãe ficou triste. 

D. Zefinha pede permissão a sua mãe para ir 

à feira e aprender os folhetos 

- Disse que outro dia gravava 

 

 

04:28 min. 

 

 

Vídeo 8 – 07/2014 

Os costumes – uso de tranças 

Canta músicas  

Música de quando casou Valdic Soriano  

Canta um música que remete a vida do irmão 

Canta outras músicas – momento de saudade 

daquele tempo 

 

 

 

09:45 min. 

Vídeo 9 – 07/14 Nesse dia, só quis cantar 02:54 min. 

 

 

Vídeo 10 – 08/14 

História do médico “a caneta era enxada” 

História do marido – o ciúme, a homenagem 

(oferecimento de uma música na rádio) 

Canta a música da homenagem 

Reflexão – “o amor não é com antigamente”.  

 

 

06:56 min. 

 

 

Vídeo 11 – 08/2014 

Lembranças do marido “a foto” 

Canta uma música que faz menção ao 

momento vivido com o marido 

Canta outras músicas que a faz lembra-se do 

marido (músicas de amor) 

Canta músicas da “época da avó” 

 

 

03:06 

 

Vídeo 12 – 11/2014 

História de uma princesa desaparecida que 

vai até o castelo em busca de emprego. 

 

 

13:58 min. 

 

Vídeo 13 – 11/2014 Explicação da historia contada anteriormente 01:40 min. 

Vídeo 14 11/2014 A cobra e o Reino de Mira-Mirá 10:56 min. 

 

 

Vídeo 15 – 02/2015 

Canções “quem cantava era Pedro Nicácio” 

Folheto: Elias e Antonieta 

Elias canta uma música que faz Antonieta 

lembrar-se dele. 

 

11:28 min. 

 

Vídeo 16 – 04/2015 

Questiona: antigamente, mulher não colocava 

chifre não, não era? 

Canta uma música “mulher traidora” 

 

 

01:20 min. 

 

Vídeo 17 – 04/2015 

Canta outras músicas 

História do pretendente de D. Zefinha que 

mora perto da casa da irmã 

Canta uma música que faz referência a essa 

situação 

Já morreram tudo, não existe mais ninguém. 

História de um povo que foi para a guerra 

Música que faz referência “A vinte e cinco de 
março” 

 

 

 

08:44 min. 

 

Vídeo 18 – 06/2015 

Canções que ouvia da mãe e do pai 

As modas do carnaval 

Canções da infância “o pião” 

  

 

06:36 min. 
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História da tia que tinha um namorado 

Música referente à história 

 

 

 

Vídeo 19 – 08/2015 

Canções dramatizadas “Dom Jorge” 

Ciganinha 

Lindas morenas 

Reflexão “ ninguém quer saber mais dessas 
coisas não 

Canções 

As brincadeiras na frente de casa 

Disse que era um tempo de reis e rainhas 

 

 

 

04:58 min. 

Vídeo 20 – 08/2015 Canções dramatizadas 

Ciganinha 

3:51 min. 

 

Vídeo 21 – 11/2015 

Canta a canção “o pião” 

Os agrados que ganhava por cantar bem 

O encontro com um amigo na feira 

Canta música que lembra o amigo  

 

04:57 min. 

 

Vídeo 22 – 03/2016 

Canções sobre o Brasil que se cantava no 

recreio da escola “cantar é saber, viver pelo 
Brasil” 

Canções da juventude 

 

 

3:15 

Vídeo 23 – 04/2016 Folheto: Juvenal 

 

10:46 min. 

Vídeo 24 – 06/2016 Folheto: Mar sem fim 

Canção que acompanha o folheto 

10:26 min 

 

 

 

Vídeo 25 – 08/2016 

Experiências religiosas 

Lembranças da infância “Me sinto feliz ali 
dentro” 

O respeito aos pais 

A descrença a Deus 

Reflexão sobre os valores e a criação dos 

filhos 

A inocência da infância “se acreditava em 
reis e rainhas” 

 

 

09:09 min. 

Vídeo 26 – 08/2016 Música que a mãe recriminou 

Lembranças da avó 

A morte da avó aos 101 anos 

Bebia água da cacimba para melhorar da 

rouquidão 

Reza de ferida de boca 

Hoje não há reconhecimento pelo ofício 

Experiência da doença do cobreiro 

 

 

09:22 min. 

Vídeo 27 08/2016 Folheto: cintura fina 

Acompanha a canção 

Canta cocos de roda 

02:21 min. 

Vídeo 28 08/2016 Benditos 

Músicas religiosas 

02:43 min. 
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 Quando percebi que tinha um material satisfatório, reuni algumas gravações e 

editei os vídeos utilizando o programa MOVIE MAKER. Uma vez editado, entreguei à 

professora-orientadora para que tivesse acesso ao que eu estava gravando.  

 Com o material organizado em pastas, destacado por data e assunto, foi preciso 

fazer outra seleção: escolher os vídeos ou trechos dos vídeos que ajudassem a fomentar 

a discussão da proposta da tese. A escolha foi baseada nas experiências construídas ao 

longo da vida, tendo como fio norteador os domínios orais, ou seja, o que as mulheres 

rezadeiras aprenderam ouvindo, repetindo e memorizando o que os mais velhos 

ensinavam. Todos os vídeos selecionados apresentam alguma relação com as 

experiências orais.  

 

1.4. As transcrições 

 

Quanto à transcrição, passagem do que foi ouvido para escrita, também exigiu 

bastante atenção, uma vez que exige do pesquisador a máxima fidelidade ao que viu e 

ouviu das rezadeiras. Vale salientar que a linguagem oral das rezadeiras, pela sua 

peculiaridade e singularidade dos cantos, contos, rezas, cordéis entre outros domínios, 

requer procedimentos metodológicos capazes de dar vida aos registros sonoros. Duranti 

(1997, p.161) define o papel da transcrição para a pesquisa: 

 

A transcrição de uma conversa não é exatamente como a conversa, 

assim como uma gravação em áudio ou vídeo de uma interação não é 

exatamente como a interação. Entretanto, uma inscrição sistemática 

das dimensões espaço-temporais, verbais e gestuais da interação 

podem abrir novas perspectivas para o entendimento de como as 

pessoas usam a fala e outros instrumentos nas suas interações 

cotidianas. 

 

 Mesmo sabendo que a transcrição não reproduz a situação original da conversa, 

além de ser impossível transcrever todos os fatos vivenciados na pesquisa de campo, a 

transcrição precisa seguir uma sistematização, a fim de permitir ao leitor a visualização 

da pesquisa e a compreensão do valor que aquelas vozes representam para a 

comunidade da qual fazem parte, proporcionando o entendimento das ações dos 

colaboradores nas interações cotidianas. Ayala (2012, p. 37) vai além dessa 

compreensão ao reconhecer que a transcrição deve possibilitar a aproximação e a 

valorização das vozes dos entrevistados: 
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Ao longo do tempo, também foram testadas várias propostas de 

transcrição dos registros orais, buscando fazer o texto "falar", isto é, 

fazer uma passagem do oral para o escrito que ressaltasse a palavra 

cantada ou dita pelos artistas e outros colaboradores da pesquisa, 

pertencentes ao universo da oralidade, como forma de aproximação e 

valorização de sonoridades que tanto nos cativam. Ao fazer essa 

passagem, sempre tivemos o cuidado de evitar tratar os costumes 

tradicionais como algo "estranho", "exótico", o que só contribuiria 

para reforçar os estereótipos e preconceitos existentes em nossa 

sociedade em relação a elas. 

 

  

 Ayala (2012) defende a utilização de técnicas de registros orais, fazendo o 

texto “falar” de forma que aproxime, valorize a sonoridade, e evidencie as “vozes” dos 
agentes populares tradicionais. Nesse caso, o pesquisador deve não apenas aguçar o 

sentido da audição, mas estar atento ao modo como está tratando a linguagem oral 

popular para não reforçar modelos preconceituosos já existentes. Para isso, deve ser 

questionado “sobre o falar e o ouvir e sobre o ter ouvido e escrever o que ouvimos; 

sobre o ouvir aquilo que nos é falado e sobre como escrever essas falas” (CIACCHI, 
2010). 

 Nesse aspecto, quanto à linguagem, utilizei a técnica convencional de captura de 

fala, destacando pausas e interrupções. Como as gravações aconteceram no dia-a-dia 

das rezadeiras, a informalidade é uma marca preponderante no estilo de linguagem, 

cujos desvios da norma padrão não implicarão em desprestígio social, pois a ênfase será 

dada ao conteúdo de suas falas e não à norma utilizada. Sobre a aplicação de regras 

utilizadas na transcrição, Fernandes (2012, p.107-108) assevera: 

 

Nesse processo foi preservado dentro do possível, o modo como falam 

os entrevistados. Erros gramaticais, cacoetes (‘né’, ‘daí’, ‘então’), 
pronúncias típicas ou específicas de cada narrador (‘cum’, às vezes 
empregado em lugar de ‘com um’, ‘num’ em vez de ‘não’, ‘zolho’ 
indicando ‘olhos’, ‘cê’ substituindo ‘você’, e ‘pra’ em vez de ‘para’ 
foram mantidos). As concordâncias nominais e verbais não foram 

corrigidas. [...] É comum na fala a omissão de sílabas e letras, como o 

uso do gerúndio, em que geralmente ocorre o emprego do ‘ano’ e 
‘eno’ ou ‘ino’ em vez de ‘ando’, ‘endo’ e ‘indo’ (‘falano’, 
‘escreveno’, ‘subino’); a ausência do ‘r’ no final dos verbos no 
infinitivo (‘fala’, ‘escreve’, ‘i’); e do ‘u’ nos casos de pretérito perfeito 
dos verbos da primeira conjugação (‘falo’, ‘canto’, ‘grito’); a troca de 
‘o’ final por ‘u’ (‘otru’); o ‘i’ no lugar de ‘e’ (‘isquisito’, ‘hoji’, 
‘genti’); a ausência do ‘s’(‘nós vamo’, ‘nós falamo’); aspectos que 
preferimos transcrever adotando a forma padrão de escrita, pois são 

características muito frequentes na maioria das falas. A terminação 

dos verbos em terceira pessoa do plural (‘chamaro’, chamarum’, 
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chamaru’), aqui também adotamos, no texto transcrito, o mais comum 
‘chamaram’ (FERNANDES, 2002, p.107-108). 

 

Fernandes (2012) adota uma “norma” para a transcrição bastante coerente com o 
tipo de pesquisa que desenvolve no Mato Grosso do Sul, no sentido de respeitar as falas 

dos colaboradores de sua pesquisa. Entretanto, o autor-pesquisador considera “erros 
gramaticais” as falas com marcas da oralidade e expressões típicas de certas regiões, o 
que, na verdade, são considerados pelos linguistas “desvios da língua”, caracterizando o 

padrão informal e as variedades linguísticas inerentes do discurso oral.  

O respeito às “falas” dos envolvidos, na pesquisa, também é condizente com a 
proposta adotada por Mário de Andrade, quando, em meados do século XX, foi capaz 

de perceber as diferentes variações regionais brasileiras, o que, segundo Ayala (2006), 

“Mário de Andrade buscava reproduzir com maior aproximação possível a linguagem 
oral, explicitando sempre as convenções adotadas” (AYALA, 2006, p. 26). Sobre as 

convenções adotadas e executadas na transcrição, utilizei alguns sinais gráficos para 

representar determinadas ocorrências, tais como: 

 

Quadro 3. Convenções utilizadas para a transcrição 

 

Incompreensão de palavras (truncado) 

Hipótese do que se ouviu (hipótese) 

Entonação enfática Maiúscula 

Prolongamento de vogal e consoante :: 

Qualquer pausa ... 

Ações descritivas/performáticas ((tossiu)) 

Indicações de que a fala foi 

interrompida em determinado ponto 

(...) 

Canções/músicas ♫ 

 

Durante a transcrição do material coletado em campo, como há diversos vídeos 

de longa duração, foi necessário selecionar trechos de vídeos que apresentassem 

conteúdos relevantes para a pesquisa, voltados para os domínios orais das rezadeiras.  

 Sobre a exposição e a disposição das falas dos colaboradores, disponibilizadas a 

partir da transcrição, esta pesquisa busca inovar no sentido de transferir as falas dos 

colaboradores que geralmente ficavam no “anexo”, etapa final do trabalho científico, 
para o corpo do trabalho. 

 A justificativa é evidente: como a pesquisa visa dar voz a essas pessoas, já que a 

sociedade não lhes oferece oportunidades para serem ouvidas, seus depoimentos farão 

parte do texto, um mecanismo cabível para quem defende a cultura popular, muitas 
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vezes marginalizada pela cultura letrada. Assim, na análise, determinados trechos das 

falas das colaboradoras não serão releituras, ou sugestões de leituras que levem o leitor 

ao anexo do trabalho. Estarão disponíveis, em parte, nos capítulos em que são referidas 

ou que comprova a teoria abordada. 

 Outro aspecto que merece ser esclarecido diz respeito ao destaque feito na 

transcrição das falas. Destaquei-as, em negrito, para evidenciar trechos que considerei 

importantes e que merecem ser analisados e discutidos. Foi uma estratégia que busquei 

para, além de dar ênfase em suas falas, ajudar na organização da “progressão” do texto, 
uma vez que me detive, na análise, nos trechos destacados. 

 

1.5. A análise 
 

 Em relação à análise, por ser uma pesquisa que envolve saberes orais das 

rezadeiras populares, busca-se estabelecer um diálogo entre teóricos da linha discursiva 

e da cultura popular. No que se refere à perspectiva discursiva, o foco está voltado para 

o campo da Oralidade. 

 A preferência pela área discursiva-interacionista, mais especificamente a linha 

bakhtiniana, deve-se ao fato de ver o discurso a partir das relações sociais e históricas. 

Além disso, reconhece a dialogicidade, tanto no sujeito quanto nos discursos, fator 

essencial para a compreensão de uma determinada cultura.  

 A perspectiva discursiva-interacionista tem demonstrado aos estudos linguísticos 

que a comunicação ultrapassa o nível do enunciado e atinge a dimensão da enunciação, 

ou seja, o que até então estava destinado à observação e análise do que está dito ou 

escrito, em sua forma materializada de texto, passa a ser compreendido por uma ótica 

mais abrangente. A abordagem que analisa apenas o enunciado não permite a apreensão 

do discurso em sua plenitude, pois os entornos (contextos sociais, culturais e históricos) 

da produção discursiva e as relações intersubjetivas são descartados. Bakhtin e seu 

grupo propõem que o discurso seja determinado pelas relações sociais, em “cujo 
contexto se constrói uma determinada enunciação (Volochinov, 1997, p. 113)”, ou seja, 
o contexto determinará a enunciação – o discurso é percebido a partir do lugar da 

produção, a situação sociocomunicativa e as relações intersubjetivas dos interlocutores. 

 A partir dessa perspectiva interacionista, Bakhtin e autores que agregam à 

linguagem as situações sociocomunicativas e intersubjetivas dos interlocutores 

passaram a integrar conhecimentos de áreas fronteiriças – Literatura, Antropologia, 

Sociologia e História, oferecendo uma compreensão mais ampla das relações que 

“movem” os saberes de um povo, objetivando conhecer as dimensões socioculturais e as 

diferentes linguagens que estão sendo utilizadas pelos sujeitos na comunidade. 
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Nesse aspecto, Jakobson (20033, p.17) afirma: “Se, agora, estudamos a 

linguagem juntamente com os antropólogos, devemo-nos regozijar com a ajuda que eles 

nos trazem”. Surge assim, uma tendência para os estudos da linguagem, a antropologia 

linguística. O apoio antropológico é defendido por Jakobson porque “a linguagem é de 

fato o próprio fundamento da cultura”.  

Jakobson vê a linguagem não apenas representada por um sistema de signos, 

mas aquela que é semioticamente significativa para os interlocutores, onde o meio 

social torna-se um elemento essencialmente determinante, conforme afirma: “Tornam-

se fatos de língua depois que a comunidade, que é o seu suporte, as sancionar e aceitar 

como universalmente válidas” (JAKOBSON, 2009, p. 42). Dessa forma, conhecer a 
comunidade, os hábitos, os costumes daqueles que estão envolvidos em práticas 

culturais, ajudará na compreensão da linguagem dos representantes de uma determinada 

cultura. 

Como a pesquisa tem por base as vozes das rezadeiras, há uma necessidade do 

embasamento teórico sobre a Oralidade. “Teorizar” sobre Oralidade tem sido uma tarefa 

desafiadora, principalmente se estiver relacionada às práticas culturais. Autores como 

Ong, Finegann e Zumthor, por terem contato com diferentes povos (africanos, asiáticos, 

indígenas, americanos), são reconhecidos como importantes teóricos envolvidos nos 

estudos da oralidade. Seus estudos estão voltados para reflexões acerca do caráter 

fundante e dos modos como o discurso oral se manifesta em diferentes culturas.  

Nesse entremeio, se faz necessário recorrer a autores que reconhecem a cultura e 

meio social como um importante divisor de águas para os estudos da linguagem. 

Zumthor (2010) pela compreensão da performance discursiva, ONG (1998) que 

reconhece a importância da voz para as tradições orais e Bakhtin (2013), por 

compreender o laço cultural nos quais os sujeitos estão inseridos também intervém na 

comunicação e a interação desses sujeitos com o grupo e suas gerações. Frederico 

Fernandes (1972), Xidieh (1972) e Ayala (2006) também oferecem importantes 

contribuições aos estudos da voz e da cultura.  

 Para estabelecer relações entre Oralidade e Cultura, Fernandes (1972, p.32) 

defende o discurso enquanto “poesia oral”, afirmando que o termo vai além do foi 
compreendido no século XVIII e XIX, em que estava atrelado a cânones literários cuja 

preocupação estava voltada para a transferência de textos orais para o escrito (textos 

para serem lidos), limitando-se à linguagem verbal.  A percepção discursiva, para o 

autor, extrapola o campo literário analítico e estético e atinge as práticas discursivas 

encontradas no cotidiano, nos significados que os narradores produzem ao contarem 

sobre o que sabem, aprenderam e o que consideram importantes. 

                                                 

3 Os autores Izidoro Blikstein e José Paulo Paes traduziram o livro Linguística e Comunicação, 

pela editora Cultrix e a partir de 2003 foi disponibilizado a versão digital através do endereço 
http://groups.google.com.br/group/digitalsource  
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 Segundo o autor “a poesia oral, pelo contato direto com seu receptor e pela 
recorrência direta à memória oral, é um ato de comunicação cujo evento 

comunicacional assume demasiada importância na sua urdidura e manifestação” 
(FERNANDES, p. 31). Sobre a relação entre poesia oral e os estudos culturais, 

Fernandes (1972, p. 27) defende que:  

 

Os estudos culturais não tratam apenas da cultura oral, mas a poesia 

oral passa a ser privilegiada nessa abordagem, em razão do 

questionamento do cânone, da ênfase a textos da cultura popular que 

incorporam outras linguagens além do verbal como a música e a 

dança. 

 

Além disso, a análise exige um embasamento teórico que defenda, através das 

várias linguagens, os vários sentidos que a voz é capaz de atingir, envolvendo não só a 

fala, mas outras semioses.  

 Destarte, os estudos linguísticos, principalmente as pesquisas envolvendo 

Oralidade, contam com aportes metodológicos próprios, embora suas bases estejam 

alicerçadas em técnicas encontradas nas Ciências Sociais ou propostas por elas. 

 Na verdade, devemos reconhecer que as Ciências Sociais serviram de ponte 

para o desenvolvimento das pesquisas linguísticas, trazendo contribuições significativas 

que ajudaram na compreensão da Língua enquanto processo e, não mais, como produto. 

Além disso, a percepção e a interferência de outros campos de saber sobre a Linguística 

também ajudaram os pesquisadores que almejavam entender as diferentes formas de 

comunicação e interação humanas. 

 A interferência de outros campos do saber sobre um dado objeto de estudo só 

foi possível a partir do final do século XX, quando surge a necessidade de compartilhar 

ideias com áreas afins, de modo que se pudesse compreender o fenômeno em estudo em 

sua “totalidade”.  

  Dessa forma, as Ciências Sociais permitiram consequentemente que as 

Ciências Humanas redefinissem seus parâmetros científicos, passando a comprometer-

se com um sujeito capaz de refletir sobre si mesmo e sobre suas relações com a 

sociedade, tornando-se sujeito da história. Assim, as Ciências, que veem o homem 

como um ser efetivo, se apoiam nas Ciências Sociais, num diálogo harmonioso, uma 

vez que se torna impossível compreender o sujeito desprovido da cultura e da sociedade 

das quais faz parte.   

 Quanto às áreas afins, a pesquisa tem um pano de fundo antropológico e 

sociológico na medida em que busca compreender a comunhão que o sujeito estabelece 

com suas manifestações culturais. Por outro lado, a Antropologia, através da Etnografia 

conta com um conjunto de técnicas e instrumentos de pesquisa que também deram 
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suporte aos fatos vivenciados durante a pesquisa de campo. Dessa forma, a 

Antropologia agrega valor sobre o estudo da linguagem, na medida em que contribui 

para a percepção do sujeito enquanto provedor de significados no seu “estar-no-

mundo”. Autores como Certeau (2014), Brandão (1988), Thompson (1992), Geertz 

(1983) também deram suporte à análise, na medida em que são feitas analogias do 

pensamento teórico com as falas e performance das colaboradoras.  

 Vale salientar que o acesso ao conhecimento dos colaboradores dá-se pela 

memória, sendo o fio motivador da linguagem. Nesse sentido, recorrer a Bosi (1994) e 

Bergson (2011) fez-se necessário, pois são autores que enfatizam a memória como 

recurso linguístico motivador das tradições. Ao reconhecer que a memória é uma 

construção coletiva, busquei Halbwachs (2006) como alicerce.  

 A memória, como ressalta Bergson (2011, p.93), serve para presentificar a 

lembrança, e afirma: “[...] em outras palavras, é do presente que parte o apelo a que a 

lembrança responde e é dos elementos sensorio-motores da ação presente que a 

lembrança empresta o calor que dá a vida”. Assim, ao lembrar, os colaboradores 
exercitam o corpo e a mente e trazem à tona “imagens-lembranças” que são 
reconstruídas no momento em que estão narrando.  

 Por sua vez, são responsáveis pelas escolhas daquilo que estão relatando, 

descrevendo, contando. Para Bosi (2004, p. 81) “[...] a lembrança é como um diamante 

que precisa ser lapidado pelo espírito”. Nesse sentido, trata-se de uma memória 

individual, uma memória em que se é capaz de fazer juízo de valor daquilo que acredita 

e concebe.  

 Por outro lado, essa “memória presentificada” e individual não está/estava 
isolada do meio social, pelo contrário, é/foi vivenciada em um grupo social. De acordo 

com Halbwachs (2006, p. 33):  

 

É preciso que a partir de então não tenhamos perdido o hábito nem o 

poder de pensar e de nos lembrar na qualidade de membro do 
grupo, do qual esse testemunho e nós fazemos parte – ou seja, 

colocando-nos em seu ponto de vista, e usando todas as ideias comuns 

a seus membros. 

 

 Segundo o autor, o ato de lembrar é uma qualidade de membro do grupo do qual 

faz parte. Esse posicionamento é definido por memória coletiva, uma memória 

construída a partir das experiências com outros sujeitos. Dessa forma, as lembranças, os 

saberes, comportamentos, as vozes apreendidas pelo sujeito passam a ser de todos, da 

coletividade. 
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 É importante lembrar que a memória, no contexto da pesquisa, é alimentada por 

uma tradição oral. Nesse aspecto, autores como Zumthor (2010) e ONG (1998) 

contribuem para a análise. 

 Certeau (2014), Benjamin (1994) e Bosi (2004) concordam que o ato de contar é 

uma arte. Bosi (2004, p.90) afirma: “A arte de narrar é uma relação alma, olho e mão: 

assim transforma o narrador sua matéria, a vida humana”. Certeau (2014, p. 142) 
defende discurso e narração enquanto arte do dizer e está atrelada a arte de pensar e 

fazer. Benjamin (1994, p. 37) considera a narrativa uma prática que se atualiza no 

momento em que é dito: [...] “pois um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos 
encerrado na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é sem limites, 

porque é apenas uma chave para tudo o que veio antes e virá depois”.  

 Benjamin (1994, p. 201) afirma que ao narrar “o narrador retira da experiência o 
que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros” (p. 201). Nesse 
contexto, as narrativas são instigadas tanto por uma memória coletiva, quanto pelos 

fatos pessoais, íntimos, individuais. Sobre essa questão, deve ser observada também a 

relação com o tempo. 

 Quando se trata de um estudo em que se privilegia uma cultura específica como 

a das rezadeiras, e que há interseção com outras práticas culturais, cujo acesso ao saber 

se dá pelo viés oral, se faz necessária a adoção de procedimentos teórico-metodológicos 

que permitam compreender, por meio do discurso, as particularidades das experiências 

dessas pessoas, e ao mesmo tempo perceber o quão significativa é a diversidade nas 

maneiras de ver e viver as práticas culturais. 

Portanto, esse olhar que é dado à Linguística procura criar inteligibilidade e 

busca compreender as práticas sociais e culturais em que o sujeito, através da 

linguagem, torna-se o instrumento para conhecer o espaço emancipatório e as 

variedades. 

 

1.6. A escolha do loco da pesquisa: Um pouco sobre a cidade de Itabaiana 

 

Como já foi dito, a pesquisa com as rezadeiras itabaianenses iniciou-se no 

Mestrado. Mesmo sendo natural da cidade, confesso que não compreendia o modo 

como as manifestações culturais na cidade estavam organizadas, de maneira que a 

pesquisa me impulsionou a conhecê-las um pouco mais.  

Ao longo do estudo, fui percebendo o valor material e imaterial que Itabaiana, 

através da cultura, representava para a Paraíba e para cada um de nós, itabaianenses, 

pois havia uma parcela da sociedade que fazia questão de guardar na memória e, ao 

mesmo tempo, expor as várias modalidades artísticas – música, literatura, artes plásticas 
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– uma grande herança cultural, deixada pelos mais velhos, e que estão enraizados em 

documentos orais (a voz) ou escritos, através das lembranças e experiências. 

Os registros orais das rezadeiras também contribuem para o acervo cultural 

itabaianense, de maneira que ajudam a compor a história da cidade, a partir do olhar da 

mulher “rezadeira”, representante de uma cultura muito requisitada pelos itabaianenses. 

Com isso, senti-me incentivada a frequentar espaços onde as tradições orais se 

faziam presentes como festas populares, feira, e encontros onde a cultura popular 

estivesse envolvida. Ao passo que fui me envolvendo com a pesquisa, começavam as 

descobertas e as constatações de que Itabaiana já foi uma cidade de grande destaque 

político, econômico e cultural em nível estadual e regional.  

Itabaiana é uma cidade do interior da Paraíba e está situada na Mesorregião do 

Agreste paraibano e na Microrregião de Agropastoril do Baixo Paraíba, com área de 190 

km², estando a 80 km da capital. As imagens abaixam mostram a delimitação geográfica 

da cidade e as divisões das mesorregiões: 

 

Imagem1
4
:Itabaiana em destaque no mapa                       Imagem 2

5
: Divisão das mesorregiões da Paraíba 

        

        Fonte: IGBE                                                                          Fonte: AESA 

 

Segundo o censo realizado em 2010 pelo IBGE, o município de Itabaiana conta 

com uma população de 24.481 habitantes. Essa cidade está localizada na Zona da 

Mesorregião6 do Agreste que abrange seis Microrregiões: Esperança, Brejo Paraibano, 

Guarabira, Campina Grande, Umbuzeiro e Itabaiana. A Zona onde Itabaiana está 

localizada tem uma área de 7.684km2 (13,6%da superfície total do estado) e uma 

                                                 

4
Fonte: http://cod.ibge.gov.br/JNV. Acessado em: 04/04/2017  

5
Fonte:http://www.aesa.pb.gov.br/perh/relatorio_final/Capitulo%202/pdf/2.4%20%20CaracRegioesNatuf

. Acessado em: 05/04/2017 
6 Informações cedidas pela AESA. CF: http://www.aesa.pb.gov.br. Acessado em: 26/06/2016 

http://cod.ibge.gov.br/JNV
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população de 950.494 habitantes em 2000 (IDEME,2001), consistindo em uma zona de 

grande concentração populacional. 

A cidade de Itabaiana é conhecida como “Rainha do Vale do Paraíba” por dois 
motivos: primeiro por estar geograficamente localizada em um vale e banhada pelo rio 

Paraíba e, segundo, por estar localizada no centro da Zona de nove municípios 

circunvizinhos como Juripiranga, Gurinhém, Salgado de São Félix, Mogeiro, São José 

dos Ramos, São Miguel de Taipú, Pilar, Caldas Brandão e Ingá, conferindo-lhe assim, o 

título de maior cidade da Microrregião.                     

                             

   Imagem 3: Vista aérea da cidade                          Imagem 4: O vale e o rio Paraíba                           

             

     Foto: Acervo de Danilo                                               Foto: Acervo de Danielle                                                     

 

No que se refere à formação histórica da cidade, há, segundo Sabiniano Maia 

(2015), diferentes pontos de vista a respeito da colonização. Foi no século XVII, em 

1663, que os primeiros proprietários rurais – Francisco Camelo Valcasser e Francisco 

do Rego Barros – se fixaram em Maracaípe7, concessões cedidas pelo Rei de Portugal 

(MAIA, 2015, p. 37). Além das famílias desses proprietários, os beneditinos, os índios e 

jesuítas, vindos do interior de Pernambuco, também se fixaram nesse lugar.  

Apesar de ter havido o início do povoamento no século XVII, a fase áurea da 

colonização do solo itabaianense deu-se no século XVIII, quando foram concedidas 

novas sesmarias8. Nesse período, Itabaiana pertencia ao município de Pilar. Em 1890, o 

Governador Venâncio Neiva emancipou o município de Itabaiana, desmembrando de 

Pilar. Além disso, tornou esta pertencente àquela, ou seja, a comarca de Pilar foi 

transferida para Itabaiana.  

                                                 

7 Atualmente, Maracaípe é um bairro da zona rural da cidade de Itabaiana. 

8 Posses de terras 
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A partir daí, em fins do século XIX, o progresso acentuou-se em Itabaiana sob o 

ponto de vista econômico, passando a exercer grande influência no estado paraibano. As 

feiras atraíam grandes investidores, os meios de transportes e as estradas favoreciam os 

comerciantes e garantiam o desenvolvimento urbano. Sabiniano Maia (2015) confirma 

que “Àquele tempo, Itabaiana já era citada como a mais adiantada cidade do interior 

paraibano, sendo dotada de calçamento, arborização, luz elétrica, água encanada, 

telefone e jardins” (MAIA, 2015, 143). Portanto, as bases econômicas firmadas nesse 
local transformaram Itabaiana em um importante centro econômico e cultural no estado.  

Atualmente, as atividades econômicas são bem limitadas e o desenvolvimento 

urbano é lento. Não há investimentos na cidade como antigamente. A agricultura, a 

pecuária, o comércio e o artesanato são as principais atividades econômicas exercidas 

pelos itabaianenses. Além dessas fontes de renda, há empregos informais e aqueles 

relacionados a vínculos empregatícios em órgãos municipais e estaduais. 

No que se refere às práticas religiosas, há várias. Dentre elas, pode-se citar: 

umbanda, catolicismo, evangelismo, espiritismo e o candomblé. Em relação à prática 

religiosa específica desenvolvida pelas rezadeiras populares, encontra-se tanto de 

corrente católica, quanto na corrente afro-brasileira. Independente da corrente que elas 

integram, são muito requisitadas pelos itabaianenses.    

A formação histórica da cidade também contribui para a edificação de um 

patrimônio material e imaterial, bens valiosos, sendo responsáveis pela construção 

identitária do povo itabaianense. Em relação aos bens materiais, há alguns pontos 

turísticos que definem e caracterizam bem a cidade:  

 

                   Imagem 5: Igreja Matriz                                    Imagem 6:  Ponte de ferro em Guarita                                               

                       

                 Foto: Danielle                                                                   Foto: Danielle 
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            Imagem 7: Coreto             Imagem 8: Feira livre  

          

           Foto: Danielle                                                                            Foto: Danielle 

 

As imagens acima caracterizam bem a cidade onde foi desenvolvida esta 

pesquisa. A imagem da ponte de ferro, localizada em Guarita, embora seja de difícil 

acesso, nos permite olhar para o passado, e constatar que o trem foi um meio de 

transporte que representou o desenvolvimento econômico e social. As outras, a imagem 

do Rio Paraíba, a Igreja Matriz, o Coreto e a feira livre remetem a espaços que são bem 

aproveitados pelos itabaianenses, permitindo que gerações subsequentes conheçam o 

valor patrimonial que esses pontos turísticos tiveram para a formação do povo 

itabaianense.  

A feira livre também é uma atividade cultural que acompanha o povo dessa 

cidade. Acontece toda terça-feira; é um bom motivo para receber pessoas de cidades 

vizinhas, além de movimentar o “capital de giro” dos negociantes.  

Em relação à feira livre de Itabaiana, por ser uma feira relativamente grande em 

extensão e em variedade de produtos, está organizada em pequenos comércios: há a 

feira de frutas e verduras, “feira do inhame” onde se vende raízes e tubérculos, feira de 
roupas, de sapatos, de plantas, de fumo, queijo, miudezas e utensílios variados, feira de 

produtos artesanais - artesanatos feitos com madeira e agave - e há outro espaço 

destinado ao comércio de artesanato feito com barro. Com isso, vende-se de tudo, 

consertam-se objetos, apresentam-se produtos eletrônicos importados, enfim, sempre 

tem o que comprar e o que vender.  

Essa atividade é antiga e muito citada pela rezadeira D. Zefinha em seus 

depoimentos. Lembra-se bem que, no período de sua infância, além de tudo que foi 

citado, havia cantadores e repentistas fazendo apresentações e vendendo suas 

produções. De acordo com D. Zefinha, a feira representava para ela um dia de festa, 

pois era o momento para ver pessoas, admirar artistas, comprar mantimentos, enfim, um 

dia de passeio. Nesse momento, aproveitava para assistir às apresentações dos 
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vendedores de cordel e repentistas com suas violas. O comércio de folhetos de cordel já 

não existe mais. Hoje, é possível encontrar poucos repentistas divulgando seu trabalho, 

e os que aparecem na feira utilizam-se de outro veículo de divulgação, o CD. Outro 

comércio que é pouco encontrado é a feira de peças de barro. Como as necessidades 

humanas se transformam, talvez justifique a escassez desses elementos culturais. 

Quanto às comemorações e festas populares, Itabaiana também conta com uma 

variedade de atividades culturais que, por sua vez, acompanham desde sua formação 

histórica. Dentre elas pode-se citar as festas populares como Carnaval, São João, 7 de 

setembro, Festa da Padroeira (08 de dezembro) e Natal. Vale salientar que havia, nas 

festas de final do ano (7 de setembro até o Natal), apresentações de lapinhas e pastoris. 

Nessa época, também era costume haver apresentações de bandas musicais e retretas no 

Coreto da cidade ou em comemorações especiais. Também havia festas em clubes 

privados. Atualmente, essas festas continuam acontecendo na cidade. Ainda há bandas 

(marciais e fanfarras) que se apresentam em datas importantes como no aniversário da 

cidade.  O Carnaval e o São João contam com atividades culturais que também 

continuam sendo bem vivenciados pelos itabaianenses, conforme acervo da 

pesquisadora: 

 

Imagem 9: Brincadeira de urso         Imagem 10: Brincadeira do boi              Imagem 11: Bloco Indígena 

                         

Foto: Danielle                                        Foto: Danielle                                    Foto: Danielle 

 

 

   Imagem 12: Bloco indígena                         Imagem 13: Quadrilha junina 

                        

 Foto: Danielle                                                            Foto: Danielle 
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Outra atividade cultural são as práticas esportivas. O futebol é a modalidade 

mais praticada na cidade, havendo anualmente torneios e competições com times de 

cidades circunvizinhas. 

Quanto às produções literárias e artísticas, Itabaiana é bem representada. Terra 

de poetas como Zé da Luz e Jessier Quirino, do compositor Sivuca, do político, 

professor, advogado e jornalista Abelardo Jurema (chegou a ocupar a cadeira 23 da 

Academia Paraibana de Letras), do cineasta e documentarista Vladimir Carvalho, da 

artesã e escultora Nevinha, e tantos outros que a cidade abraçou, como o escritor José 

Lins do Rego (natural de Pilar) e o artista plástico Isaías (conhecido como mestre Zaia).  

Enfim, Itabaiana foi o berço de pessoas ilustres, reconhecidas nacionalmente. 

Itabaiana também possui pessoas reconhecidas pela comunidade local, por meio da 

exposição de saberes adquiridos em gerações anteriores e que se perpetuam até hoje em 

espaços públicos. Essas pessoas costumam apresentar-se em atividades culturais 

festivas e são bem quistas pela população. As rezadeiras, como os representantes das 

atividades culturais, são bons exemplos de pessoas que são reconhecidas pela 

comunidade local. 

 

Imagem 14: Nevinha - artesã                               Imagem 15: D. Mocinha - Organizadora do bloco: Zé   

                                                                       Pereira 

                         

Foto: Danielle                                                                 Foto: Danielle       

 

 Imagem 16: Isaías Organizador do bloco indígena   Imagem 17: Josefa: Rezadeira itabaianense                                                    

                                    

  Foto: Danielle                                                                  Foto: Danielle 
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Essas pessoas estão envolvidas em atividades culturais locais, prestando um 

importante serviço à comunidade: estão sempre à disposição da comunidade para 

organizar e promover ações que contribuem para a manutenção da cultura. Ao passo que 

se envolvem nessas manifestações, esses representantes reavivam a alma, pois afirmam 

que gostam do que fazem, e por isso, fazem por prazer. Esses representantes do 

patrimônio imaterial têm consciência de que ocupam um lugar deixado pelos seus 

mestres, estes, por sua vez, lhes conferiram uma responsabilidade de manter a tradição, 

assumindo assim, um compromisso perante a comunidade.  

Portanto, a cidade em que está sendo desenvolvida a pesquisa apresenta uma 

formação histórica que contribui para a existência de uma variedade de práticas 

culturais. Estão na memória e na vida dos itabaianenses as diferentes manifestações. As 

rezadeiras fazem parte da riqueza cultural, pois, assim como todas as manifestações 

citadas, cada elemento da cultura itabaianense apresenta um importante papel para a 

história da comunidade. 
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2. As Narrativas da infância e juventude das rezadeiras itabaianenses: 
a poética nas histórias de vida 

 

Minha vida, olhe, se eu for contar, é um romance, um livro é pouco. 

(D. Severina, gravação feita em 07/2014) 

 

 

 Durante os encontros com as rezadeiras, tive a oportunidade de saber sobre a 

infância dessas mulheres. Como os fatos passados são sempre retomados nos encontros, 

procurei me deter à forma como foram construindo as primeiras experiências e como 

foram vivenciadas na infância.  

 Fiz a mesma indagação para ambas: “Como foi sua infância”? As colaboradoras 

receberam o questionamento com naturalidade. Entretanto, foi possível perceber a 

mudança no semblante delas. Com o olhar cabisbaixo, expressavam tristeza. Por uns 

instantes, aquele olhar, imobilizado, as conduziram para outro plano. Imaginavam algo. 

Ficaram pensativas. Aos poucos, as rezadeiras foram descrevendo e (re)construindo, 

pelos fios da memória, os momentos da infância que ficaram marcados em sua vida.  

 Vale salientar que elas ficaram à vontade para relatar os momentos que 

consideravam importantes. Entretanto, foram “provocadas”, instigadas e motivadas a 
“reviver” momentos relacionados às experiências orais. À medida que relatavam, 
reconstituíam imagens, descreviam as cenas e explicavam detalhadamente os fatos mais 

marcantes. As narrativas sempre são lembradas, nos encontros, como uma fase 

superada.   

 Ao passo que comecei a fazer a transcrição, a escuta apurada dos momentos 

narrados e uma “observação” minuciosa das vozes da infância de D. Zefinha e D. 

Gorda, percebi o valor “artístico” em seus discursos, pela capacidade que elas têm de 
ressignificar e avaliar o que viveram, expondo no presente, as sensações vividas no 

passado. Além disso, os relatos da infância também revelaram a contribuição de 

algumas pessoas do convívio para a formação dos primeiros conhecimentos orais 

populares. 

Dessa forma, os relatos da infância passam a ser o elemento instigador das 

reflexões deste primeiro capítulo. O interesse deste capítulo está em perceber nos 

discursos das mulheres rezadeiras a eminência de uma poética oral constituída a partir 

de um saber apreendido ao longo dos anos pela experiência e que mantêm viva na 

memória.  



49 

 

 Mas, para fazer isso, nós precisamos antes analisar em detalhes certos aspectos 

dos enunciados verbais fora do campo da arte – enunciados da fala da vida e das ações 

cotidianas, porque em tal fala já estão embutidas as bases, as potencialidades da forma 

artística (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1976, p. 3). De acordo com Bakhin/Volochinov 

(1976), as falas e ações cotidianas contêm potencialidades artísticas.  

O caráter artístico da voz cotidiana é poético para Zumthor (1993; 2010). À voz, 

será atribuído o conceito defendido por ele por assumir uma função social e poética na 

consciência de cada indivíduo e ao mesmo tempo no grupo coletivo. Nesse sentido, 

afirma: “a voz poética está presente em toda parte, conhecida de cada um, integrada nos 

discursos comuns, e é para eles referência permanente e segura”. Zumthor delimita o 
plano que a voz pode atingir; logo, a linguagem potencialmente promovida pela voz é 

oral.  Independente do meio em que a voz é materializada, Zumthor reconhece que “a 
voz ultrapassa a palavra” e atinge o campo da expressão, do sentimento, do corpo.   

Assim, é preciso pensar as vozes das rezadeiras enquanto voz poética, que para 

Fernandes (1972) desabrocha sentidos e promove a “recriação”, ou seja, diz respeito à 
capacidade das rezadeiras de, por meio da voz, atualizarem, avaliarem e refletirem sobre 

o que viveram a partir de situações do cotidiano. Como seus discursos estão carregados 

de experiências, valores e tradição, as vozes das rezadeiras fazem referência a um 

passado cercado de bons e maus momentos, de maneira que não há como separar os 

momentos da vida e as manifestações culturais pelas quais estão ligadas.  

Diante do exposto, as vozes das mulheres rezadeiras também nos ajudam a 

pensar o “caráter linguístico” de uma cultura religiosa, fazendo convergir para o mesmo 
plano a noção de língua e arte. O fato é que o estudo linguístico, na perspectiva adotada 

e descrita na metodologia desta tese, ultrapassa a dimensão “materializada do texto” e 
atinge o plano discursivo-enunciativo e performático, no qual a linguística 

contemporânea está apoiada.  

Nesse sentido, são considerados mais do que o caráter sistemático da língua, 

cujo exercício é priorizar o oral como recurso para a escrita, assim como elementos 

vinculados à elaboração e à produção do texto – técnicas voltadas para o formalismo 

linguístico.  

 A abordagem que está sendo defendida se aproxima da visão Bakhtiniana, ao 

defender a dialogicidade como princípio norteador da linguagem: “Nesse diálogo o 
homem participa por inteiro e com a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o 

espírito, todo o corpo, os atos” (BAKHTIN, 2003, p.348). Para o autor, as diferentes 
semioses contribuem para a dialogicidade da voz, sendo percebida a partir de situações 

reais de comunicação. Por isso, defende: 

 

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso 

da linguagem. [...] o emprego da língua efetua-se em forma de 
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enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 

integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. (Bakhtin, 
2003, p. 261) 

 

Assim, é por meio da linguagem, atividade humana, que os enunciados são 

proferidos e realizados entre os participantes. O pensamento bakhtiniano também 

reconhece o enunciado enquanto ato único e subjetivo não podendo desmembrar-se da 

consciência moral impregnada no sujeito, “na medida em que o ato cognitivo como meu 

ato faça parte, com todo o seu conteúdo, da minha unidade da minha responsabilidade, 

na qual e pela qual eu realmente vivo” (Bakhtin 2012, p. 58). Segundo o autor, o ato 

singular do sujeito não está desvinculado do mundo real, pois “a singularidade única 
não pode ser pensada, mas somente vivida de modo participativo” (ibidem, p.58). 
Assim sendo, o caráter dialógico engloba a relação EU-OUTRO e as situações social e 

cultural em que os falantes estão inseridos.  

A teoria do discurso, amplamente defendida por Bakhtin, incorpora os contextos 

sociais e históricos, reconhecendo-os como determinantes na produção discursivo-

enunciativa. Segundo Bakhtin (1997, p. 113) “a situação social mais imediata e o meio 
social mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio 

interior, a estrutura da enunciação”. Nesse princípio, o sujeito não está fora nem das 

relações que o ligam a outro sujeito nem do contexto sócio-histórico ao qual pertence. 

Por isso, é preciso partir do princípio de que os sujeitos estão inseridos em uma 

cultura determinada e contam com saberes, experiências, identidades, crenças, rituais e 

ideologias, cujos comportamentos determinam o discurso e o modo de promover esse 

discurso. É uma via de mão dupla: o discurso é justificado pelo contexto de produção, 

sofrendo interferência do meio social e histórico, de maneira que a cultura exerce 

influência sobre o discurso e vice-versa.   

Ao analisar as narrativas de infância das rezadeiras, percebe-se as implicações 

discursivas do meio sociocultural sobre cada colaboradora, pois, segundo Bakhtin:  

 

A situação extraverbal está longe de ser meramente a causa externa de 

um enunciado – ela não age sobre o enunciado de fora, como se fosse 

uma força mecânica. Melhor dizendo, a situação se integra ao 

enunciado como uma parte construtiva essencial da estrutura de sua 

significação. (Bakhtin, 1997, p.4) 

 

 

 Transferindo esse raciocínio para a análise das vozes das rezadeiras, entende-se 

que é preciso “ir além” do discurso, ou seja, considerar os elementos constitutivos do 
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discurso e perceber os componentes que agregam valores à cultura, pois os discursos 

produzidos pelas colaboradoras estão impulsionados e motivados pelas relações sociais 

que lhes dão respaldo. Assim, é preciso pensar que a produção discursiva deve estar 

relacionada aos conhecimentos e práticas adquiridos pelo grupo cultural do qual faz 

parte.  

 Nesse caso, só é possível compreender um discurso (gênero, as intenções dos 

falantes, o uso de determinadas palavras e expressões, e até a performance dos 

interlocutores) se conhecermos inicialmente o “terreno” em que esse discurso é 
proferido. Caso não se conheça nas relações culturais e sociais em que os discursos são 

enunciados, não há como atribuir sentido, promover a interação, e consequentemente 

não haverá compreensão.  

 O discurso das rezadeiras tem suas raízes fincadas no universo oral, contendo 

marcas religiosas e valorativas. Nesse aspecto, há um conjunto de realizações 

pragmáticas, ritualísticas e performáticas que norteiam essa cultura. Vejamos 

sucintamente o que agrega valor a essa cultura: 

 

 A voz – as rezadeiras se valem de uma voz performática. No ritual de cura, a voz 

é inaudível, mas carregada de significados. Uma voz mágica e poderosa, capaz de 

perceber o mal e curar pela força do pensamento. Nos depoimentos apresentados nesta 

pesquisa, os “dizeres” dessas mulheres estão imbuídos de crenças, simbologias, 
performances que foram internalizados a partir de conhecimentos partilhados pelos 

descendentes. 

 

 As rezas - As rezas populares são instrumentos sagrados, utilizados pelas 

rezadeiras no processo de cura. São fórmulas fixas que, ao serem enunciadas, contêm 

um valor pragmático. As rezadeiras utilizam-se das rezas para cumprir um objetivo na 

sociedade: devolver o equilíbrio físico e emocional àqueles que a procuram. As rezas 

populares de cura citadas pelas colaboradoras são:  

 Olhado – também conhecida por “quebranto”, é utilizada para quem está 
acometido de “olho gordo”, proveniente de inveja, ciúme, ódio ou outro tipo de 
sentimento negativo sobre o outro.   

 Espinhela Caída – uma doença caracterizada por fortes dores nas costas. A 

espinhela caída é o nome popular. 
 Engasgo – reza-se para aqueles que se engasgaram com espinhas ou com outro 

alimento. 

 Resta de sol ou Resta de lua – para quem está com dores de cabeça. Se a dor 

for proveniente de Sol forte, reza-se Resta de sol, caso seja do sereno, reza-se 

Resta de lua.  
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 Cobreiro – é uma doença originária do vírus chamado “Zoster”, conhecido 
como um dos tipos de Herpes, que provoca a erupção cutânea, formando bolhas 

que se alastram no corpo. É popularmente conhecida por Cobreiro porque as 

bolhas avermelhadas se proliferam em forma de uma cobra.  

 

 Simbolismo – As rezadeiras acreditam e utilizam-se de determinados 

instrumentos como forma de manutenção da fé. Usam crucifixo, terços e mantêm em 

suas casas imagens de santos e oratórios.  Nos rituais de cura, para acompanhar as rezas 

em suas performances, fazem uso de elementos simbólicos: a cruz, o ramo, água, tecido, 

agulha e óleos. Os ramos, por exemplo, são usados nos rituais de “cura do Olhado”: o 

pião roxo, a vassourinha, ou qualquer outra planta que for cultivada em seu quintal. Na 

verdade, os ramos são símbolos que destroem o mal, e têm a função de absorver a 

energia negativa impregnada no doente. Durante o ritual, as rezadeiras fazem 

movimentos rápidos e compassivos em forma de cruzes, envolvendo todo o corpo do 

doente, num processo de “limpeza” e depuração. A cruz e a imposição da mão sobre o 
doente possuem um valor simbólico para a tradição. 

 

Os Preceitos – Há, nessa tradição, muitos preceitos. Muitas rezadeiras não 

costumam rezar quando estão doentes devido à descarga de energia que acontece no 

momento da benzedura. Outras não rezam quando estão menstruadas, nem praticam 

sexo no dia que rezam, pois defendem que no dia em que curam, seu corpo, enquanto 

instrumento sagrado, não pode ser “violado” pelo homem. Certas palavras não são 
pronunciadas para não atrair coisas negativas. Não rezam quando o sol se põe, pois 

acreditam que a cura está relacionada à força do sol. 

 

 Esses elementos constituem um mecanismo de controle e manutenção da cultura 

das rezadeiras. O universo mágico em que as elas foram imersas, desde a infância, nos 

ajuda a compreender como e porque a rezadeira utiliza determinados comportamentos, 

além da forma de agir perante o outro. Nesse caso, a figura das rezadeiras na 

comunidade representa um arquétipo social, cuja imagem (mediadora do sagrado) está 

no inconsciente coletivo. Elas são responsáveis pelo cumprimento de determinadas 

regras, com intenções predeterminadas pela tradição. Os interlocutores, ao procurá-las, 

também possuem intenções que estão atreladas às normas e aos elementos da cultura.  

 Assim, para que se possa atribuir sentido ao discurso é preciso que o Outro 

também se aproprie da crença e do poder da voz das rezadeiras para, assim, haver 

interação e compreensão. Essa relação dialógica entre a rezadeira e o outro configura a 

apropriação do sistema cultural cujos discursos acontecem a partir de uma gramática 

própria, determinada pela comunidade e pela tradição.  
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A partir do que foi exposto, entende-se que o discurso e as relações culturais são 

o ponto de partida para o entendimento do que vem a ser “a poética da voz”. O discurso, 
como já foi mencionado na perspectiva bakhtiniana envolve o falar, o ouvir e o refletir 

(consciência – ato responsável), elementos que estão interligados às necessidades e 

exigências da cultura oral (memória, saberes, experiências, rituais, etc.), e com isso vão 

dando à produção verbal o caráter dinâmico das narrativas, apresentadas pelas 

rezadeiras.   

Conhecer os entornos da cultura oral – o modo de viver e de se relacionar com 

as pessoas, e com o sagrado, as vivências, as experiências, os comportamentos e as 

diversas práticas que os sujeitos realizam − torna-se essencial para refletir e 

compreender a poética da voz das rezadeiras. 

 Nessa perspectiva, ter a voz como ponto de partida, torna-se uma tarefa 

complexa, pois não é um estudo que busca fazer uma análise minuciosa dos elementos 

estruturais que compõe um texto. Procura perceber nas vozes das rezadeiras a “palavra 
viva” carregada de sentidos; vozes que denunciam costumes, crenças e as práticas que 

as acompanham.  

 Diante disso, é possível pensar no fazer linguístico, a partir de uma abordagem 

artístico-cultural que vislumbre a capacidade de, por meio das vozes das rezadeiras, de 

se apropriarem de seus discursos, fazendo uso de recursos expressivos, linguísticos e 

gestuais, para assim avaliarem ações de suas práticas. Nesse caso, o estudo da oralidade 

cumpre um papel muito importante: ao relatarem os fatos da vida e as suas práticas, 

conseguem ressignificar a exeriência vivida ao passo que são atualizados na memória.    

É preciso adentrar por caminhos, ruas e chegar até a casa onde essas 

representantes vivem para perceber que a singularidade de seus depoimentos é também 

“livre acesso” ao grande acervo linguístico e literário que possuem.   

 

 

2.1.  A poética oral na narrativa de D. Zefinha: história de vida 

 

“No meu tempo, o livro da gente era a terra e a caneta era a enxada”. 
(D. Zefinha, gravação feita em 08/2014) 
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Dona Josefa Maria da Silva, conhecida na comunidade por Zefinha, tem setenta 

e oito anos, mora em Itabaiana, PB, no bairro Jucuri. É bastante conhecida no bairro 

pela grande experiência que possui como rezadeira, pelas músicas (modas) que 

aprendeu com seu pai, um cantor de serestas, e também por conhecer muitas histórias 

que aprendeu com os mais antigos.  

Viúva, mãe de quatro filhos, mora com o filho mais novo que ainda está solteiro. 

Como é uma mulher muito religiosa, ensinou aos filhos a seguir “o caminho do senhor”, 
como me disse. Fazia questão de levá-los à Igreja, exigindo que observassem os 

sacramentos e obedecessem aos mandamentos “da lei de Deus”. Assim foi feito. Mesmo 

com o casamento conturbado, pois o marido bebia muito, D. Zefinha assumiu a 

responsabilidade da criação dos filhos. Sente-se muito orgulhosa com os filhos que têm. 

É uma pessoa muito extrovertida e de uma disposição invejável. Todas as vezes 

que cheguei à casa dela, estava sempre fazendo algo, seja cuidando da casa ou das 

plantas. Disse-me que não gosta de bagunça e, por isso, está sempre “ajeitando as 
coisas”. Aprendeu cedo a arrumar, passar, costurar e cozinhar.  

Em sua casa, há um jardim com plantas ornamentais e medicinais. Em um dos 

encontros, ficamos no quintal, uma área extensa e bem arejada. Lá também existem um 

pequeno pomar e uma horta, que ela mesma cuida. Como estávamos em um período 

junino, D. Zefinha mostrou-me a pequena plantação de milho, e convidou-me para 

provar a canjica e a pamonha que ela mesma fez. Sobre a relação com a natureza, ela 

afirma que as plantas transmitem paz, calma e uma aproximação com Deus. 

A relação com o Sagrado também é percebida na decoração de sua casa. As 

imagens e quadros de Santos que fazem parte do catolicismo estão presentes em sua 

casa, principalmente na sala.  

Fonte: Danielle 

Imagem 18: Rezadeira Zefinha 
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 Ouvi Dona Zefinha reclamar muito de dores no braço. No decorrer da conversa, 

disse-me que sentia muita dor em seu braço, porque teve uma vida “dura”. A partir 
dessa afirmação, questionei como foi sua infância e sua juventude. Convidou-me para 

sentar e foi logo dizendo: 

 

 Foi bem boa não, minha mocidade não. Trabalhei MUUito no 

roçado do povo, trabalhei muito no roçado do povo... aqueles sacos de 

algodão de lado, apanhando fava, apanhando algodão, descapelando 

amidubim. Sofri muito, atravessar esse rio cheio d’água nos cavalete.  

 Quando não, era... quando o rio baixava mais, a gente 

atravessava a braço, o povo dizia que a gente ia morrer afogado, era 

assim (baixa a cabeça, demonstrando tristeza)...  

 

(gravação feita em 03.2014) 

 

A rezadeira inicia o discurso informando as difíceis condições pela quais passou 

na infância. Traz na memória momentos marcantes de um período em que foi exigido 

muito esforço físico. Descreve detalhadamente o esforço braçal das atividades ligadas à 

agricultura e o meio que ela utilizava para chegar ao trabalho, muitas vezes a nado.   

Ao narrar a sequência de fatos, pude perceber a tristeza que a envolvia quando se 

lembrou do trabalho forçado que muitas vezes se sujeitava a fazer, trazendo para a 

realidade uma imagem congelada do passado. À medida que falava, apontava para o 

canto da sala onde estava, imaginando os sacos de algodão em sua presença, de maneira 

que passado e vida real se misturavam.   

A partir do discurso inicial e ao longo do seu depoimento, foi possível levantar 

algumas reflexões: primeiro, o caráter oral da narrativa de D. Zefinha vai além do 

simples fato de contar algo, uma vez que envolve uma cadeia de elementos que 

acompanham a sua fala: a memória, os sentimentos, o corpo e a reflexão, configurando 

assim o entendimento da “voz poética”; segundo, cada situação narrada pode ser 

pensada como um ato único e irrepetível; terceiro, está inserido em um contexto mais 

amplo, uma cultura em que as pessoas se envolvem em práticas cotidianas, para 

compartilhar ensinamentos e dividir experiências. 

Notemos no recorte de seu depoimento anterior, o que parecia ser apenas uma 

justificativa de um questionamento levantado anteriormente transformou-se em um 

desabafo, uma viagem ao tempo e uma reflexão sobre momentos vividos na juventude. 

As lembranças foram se organizando como nuvens que vão se aglutinando, sinalizando 

uma grande chuva. Segundo Bergson (2011, p. 93): 
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Para que uma lembrança reapareça na consciência é efetivamente 

preciso que ela desça das alturas da memória pura até o ponto preciso 

em que se realiza a ação. Em outras palavras, é do presente que parte o 

apelo a que a lembrança responde e é dos elementos sensório-motores 

da ação presente que a lembrança empresta o calor que dá vida.  

 

Bergson (2011) defende que o presente é estímulo pelo qual emerge a 

lembrança. À medida que vai se lembrando dos fatos, vai construindo imagens e 

descrevendo as ações vividas. Bosi (2014, p. 55) corrobora com o pensamento de 

Bergson ao afirmar que “a lembrança é uma imagem construída pelos materiais que 
estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de representações que povoam nossa 

consciência atual”. 

As lembranças que ficaram marcadas na memória de D. Zefinha e que foram 

reativadas no momento em que questionei sobre sua infância foram: o reconhecimento 

da autoridade dos pais, o trabalho, as dificuldades da mãe para criar e educar os filhos, 

ela e os irmãos, a mudança de casa e de bairro, as brincadeiras e a experiência do 

primeiro amor. Estes foram os fatos que marcaram a juventude e que foram reavivados 

naquele momento.   

Acompanhemos:  

 

 Mas a gente tinha o maior respeito da vida pelo meu pai e 
pela minha mãe. Só o olhar do meu pai assim... (faz o gesto do 

olhar) já sabia o que era, já sabia o que era.  

 A gente botava roçado também. Aí foi tempo que o meu pai 

faleceu, em 50 (1950), meu pai morreu em 49. Aí pronto! A gente 
ficou no meio do mundo a pisar casca de angico (faz movimento 

com o braço), casca de angico pro’s cortume para curtir coro de boi, 
era com o martelo, com a enxada, serrada o pedaço de cabo desse 
tamanho (demonstra com a mão) numa pedra, era cada casca 
dessa largura assim:: Acho que é por isso que eu tenho uma dor 
nesse braço assim. Nessa época, eu tinha de treze pra catorze anos. 

Eu num ia pra uma festa, num ia a nada.  

(gravação feita em 03/2014) 

 

(...) 

 

 Eu acredito muito no tempo, quando eu fecho meus olhos 
assim, parece que eu tô vendo..., eu... criança, correndo naquelas 
panatórias, naqueles terreiros. Sinto mesmo, me sinto tão feliz ali 
dentro. Graças a Deus!  
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 Mamãe criou nove filhos, mas nunca respondi a minha mãe. 

Quando eu, moça, tava dizendo uma coisa que não gostava, eu saía... 

mas nunca respondia: é mentira sua, é isso e isso, não. Tinha muito 

respeito. Só bastava ela olhar pra gente, o olhar dela, a gente já 

conhecia, ou de bom ou de ruim, porque... quando ela olhava pra 

gente e fazia assim (olhar sério), que tava umas pessoas dizendo 

assim, má palavra, (que antigamente o povo não tinha má palavra 
não, mas pra eles era, não é. Olhava assim... pra gente e a gente 
saía (movimento com as mãos informando saída).  

 Mas hoje em dia, o povo não acredita que há Deus no céu 
mais, não acredita mais em nada. 

 

(gravação feita em 08/2016) 

Apesar das condições de vida que D. Zefinha e seus irmãos tiveram, tendo que 

trabalhar para contribuir com a sobrevivência da família, ela não deixa de elevar o 

respeito e o carinho para com seus pais. Tem consciência de que seu pai era a 

autoridade máxima da família, cabendo aos filhos obediência e respeito. Lembra-se do 

olhar de seus pais perante as atitudes negativas dos filhos, e estes, por sua vez, 

compreendiam bem o significado daquele olhar repreensivo. D. Zefinha faz parte de 

uma geração em que o respeito aos mais velhos era um valor importante para a 

formação dos filhos, devendo ser cultivado e mantido.  

Nesse trecho, a colaboradora retoma a questão do trabalho. Essa retomada veio à 

tona depois da lembrança do pai, falecido em 1950. Depois que seu pai faleceu, uma 

nova fase foi estabelecida, pois o que até então estava sob o controle do pai, passou a 

ser dividido com a mãe e os filhos mais velhos. Ao afirmar “a gente ficou no meio do 
mundo”, D. Zefinha confirma que o pai representava a peça principal da família e que 
sua ausência a deixou sem direção, além de sentir-se desprotegida e desamparada. 

A partir daí, D. Zefinha, aos 13 anos de idade, e seus irmãos tiveram que assumir 

responsabilidades para ajudar sua mãe. Ela enfatiza também que a dor que sente no 

braço é proveniente do esforço físico exigido nessa época em que trabalhou no curtume. 

Nesse mesmo trecho do seu relato, a rezadeira presume que não é de meu 

conhecimento tal atividade, pois percebeu no meu olhar, no franzir da testa. Com isso, 

faz questão de explicar o processo artesanal de extração do couro, trazendo à tona as 

atividades econômicas e culturais de uma época.  

A atividade que passou a exercer é bastante desgastante pelo fato de exigir muito 

esforço e resistência física. Em seu discurso, ela cita os instrumentos usados na extração 

do fruto. O angico é uma árvore comum nessa região. Essa planta produz um fruto de 

casca grossa, utilizada para fins diversos, mas nesse caso, serve para o curtimento do 

couro. Quando é pisada (triturada) e misturada com água, a casca expele uma tinta que 

ajuda no tingimento do couro.  
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 No segundo relato, a narradora é capaz de, ao fechar os olhos, reconstruir cenas 

vividas na infância, como as brincadeiras e as corridas ao redor de casa. Ao afirmar “Eu 
acredito muito no tempo, quando eu fecho meus olhos assim, parece que eu tô 
vendo..., eu... criança, correndo naquelas ‘panatórias’, naqueles terreiros”, D. 

Zefinha tem o “tempo” como sua principal testemunha. De acordo com Norbert Elias 
(1998, p. 22): 

Assim, muitos não conseguem impedir-se de ter a impressão de que é o 

próprio tempo que passa, quando na realidade, o sentimento de passagem 

refere-se ao curso de sua própria vida e também, possivelmente, às 

transformações da natureza e da sociedade. 

 

 

 Essa passagem do autor se aproxima muito do depoimento da rezadeira acerca 

da cena descrita. O fato de “acreditar” no “tempo” nos leva a compreender que ela tem 

consciência que o tempo é efêmero, e que deixou marcas em sua vida. É possível 

perceber que há, no discurso de D. Zefinha, um sentimento de passagem referente ao 

curso da própria vida. Essa “crença”, portanto, é consequência da percepção das 

transformações ocorridas no seu modo de viver e no meio em que vive.  

 Quando afirma “me sinto feliz ali dentro” nos leva para outra dimensão, 
parecendo estar dentro de uma caixinha, de um túnel, em outro espaço que não seja a 

sala onde conversávamos. A semântica do verbo aguça os sentidos e o tempo presente 

“sinto” produz a aproximação de sensações que estavam distante, trazendo à tona a 

imagem congelada de uma época. 

 Se o momento já vivido oscilava entre tristeza e alegria, o do relato era de 

saudade. O saudosismo tomou conta daquele semblante que almejava reviver aquele 

momento de infância. Mas, por outro lado, está ciente de que aquela cena está na 

memória e que a realidade é outra. Diante disso, elenca valores que foram essenciais na 

sua formação: o respeito aos pais e o temor a Deus. Sabe que esses valores foram 

duramente defendidos pela geração a qual pertence e que hoje já não existem mais. Para 

D. Zefinha as pessoas já não são capazes de alimentar a fé, a crença em Deus e o 

respeito mútuo.  

 Após a morte se seu pai, sua mãe ficou com a responsabilidade sobre a família, 

conforme descreve:  

 

 Quando a gente completou dezesseis anos, quando a gente 

completou dezesseis anos..., a minha mãe, a minha tia, a gente 
morava na terra da minha tia.  

 Aí... mamãe atravessava o rio; o povo dizia: ‘essas meninas 
vão morrer afogada, Sílvia, essas meninas vai morrer afogada’... 
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Era porque a gente trabalhava tudinho do outro lado do rio, e a 

gente morava desse lado. 

 Tinha ponte, mas a gente imaginava assim... a gente descer aqui 

na frente p’a andar esse espaço todinho e chegar a Campo Grande do 

outro lado do rio. Era melhor atravessar e chegar logo perto. 

 Aí quando foi uma vez, a minha mãe vinha só, que eu ficava 
com meus sobrinho, ô, meus irmãos.  

 Aí minha mãe vinha no trem, ela panhava o trem aqui na 
estação, na terça-feira, o trem de duas horas e passava na frente lá 
de casa no trem, tudo gritando, gritando, dando com a mão (faz o 

movimento de despedida).  

 Ela saía chorando no trem porque deixava seis filhos em casa, 

eu de dez pra onze anos, com três irmãos pequenos. Passava.   

 Aí foi... e ela alugou a casa no outro lado do rio, a Tonzinho, 
o sogro de Lula do Mangaio. Aí, alugou a casinha por vinte mil 
reis, naquele tempo era mi réi, mi réi, vinte mi rei. Aí, a gente se 

ajuntou-se, a gente... tudo contente, tudo feliz, tudinho, que ia morar 

no outro lado do rio, a minha avó, pra ficar perto da minha avó. A 

gente foi. Aí, de lá a gente começou pisando casca, lavava roupa mais 

minha mãe.  

 

(gravação feita em 03/2014) 

 

Nesse relato, percebi o quanto o tom de voz, o semblante expresso no rosto, os 

gestos das mãos demonstrados no momento do relato e o silêncio da sala (lugar onde 

estávamos) denunciaram sentimentos que foram aflorados naquele momento. De acordo 

com Bakhtin/Volochinov (1976, p.6): 

 

A entoação sempre está na fronteira do verbal com o não-verbal, do 

dito com o não-dito. Na entoação, o discurso entra diretamente em 

contato com a vida. E é na entoação sobretudo que o falante entra em 

contato com o interlocutor ou interlocutores – a entoação é social por 

excelência.  Ela é especialmente sensível a todas as vibrações da 

atmosfera social que envolve o falante (grifo meu). 

 

A expressividade, trazida pelas emoções, é compreendida como “o não-dito”, 
enquanto “o dito” é o que enuncia. O relato de D. Zefinha em si representa o aspecto 

verbal, “o dito”. Portanto, o dito e o não-dito alimentam a entonação porque não há 

como compreender um discurso quando este está desprovido do caráter valorativo 

vivenciado pelos interlocutores.  
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É interessante dizer que, ao transcrever esse trecho, procurei ser fiel “a sua voz” 
utilizando a pontuação de forma mais expressiva possível e explicações entre 

parênteses. Entretanto, mesmo escrevendo o que vi e ouvi na gravação desse momento, 

é difícil trazer para a análise aquela sensação vivida por ela, ao lembrar-se dessas cenas. 

Quando inicia o relato e diz: “Quando a gente completou dezesseis anos, quando a 
gente completou dezesseis anos...”. A reticência é apenas um recurso utilizado para 

demonstrar que havia algo a ser dito, mas, por algum momento, foi interrompido, pois, 

ali, sua fala parecia que estava cortada, fatiada pelas emoções. A repetição da expressão 

“a gente” enfatizando uma “coletividade” também é um recurso expressivo utilizado 
pela colaboradora. Esses elementos verbais e não-verbais ajudaram a compor o discurso 

e o cenário da sua infância. O falar, nesse caso, vem acompanhado de cores, sons, 

imagens, cheiro, contribuindo para a percepção da poesia oral e do discurso citado. 

Em relação ao que está posto, “o dito”, a rezadeira vai avançando nas 
informações ao passo que vai dando coerência ao seu discurso, através dos fatos 

importantes de sua vida. Aos treze anos, D. Zefinha lembra-se das dificuldades para 

chegar ao trabalho, já que se submetia à travessia do rio, para não ter que fazer um 

trajeto mais longo. Sabia que era arriscado esse percurso, pois continuam presentes na 

memória as vozes das pessoas dizendo a sua mãe: “essas meninas vão morrer 
afogada, Sílvia, essas meninas vai morrer afogada”.  

 Nesse mesmo trecho, a colaboradora nos informa sobre outro percurso que sua 

mãe fazia nas terças-feiras para ir ao trabalho, localizado no outro lado da cidade (nós, 

moradores de Itabaiana, dizemos “outro lado do rio”). Sua mãe pegava um trem na 
estação de Itabaiana, indo até o distrito de Guarita, para assim, chegar ao trabalho, 

localizado no bairro de Campo Grande: “Aí minha mãe vinha no trem, ela panhava o 
trem aqui na estação, na terça-feira, o trem de duas horas”. Nesse trecho, D. 

Zefinha não acompanhava sua mãe, ficava com seus irmãos menores e sobrinhos. 

Subentende-se que foi um período em que tinha menos de treze anos, pois conforme 

disse em relato anterior, começou a acompanhar sua mãe no trabalho a partir dos treze 

anos. 

Como sua mãe ficou com a total responsabilidade na criação dos filhos, precisou 

trabalhar fora. Em seu discurso há um pequeno conflito: ora sua mãe a deixava 

cuidando dos irmãos menores, ora a levava junto para ajudar no trabalho. Em um 

momento, ela afirma ir trabalhar com sua mãe: “Era porque a gente trabalhava 
tudinho do outro lado do rio, e a gente morava desse lado”. 

Na parte que relata a ajuda aos irmãos pequenos, a rezadeira compreendia a dor 

de sua mãe em ter que deixar a menina e seus irmãos sozinhos: “Ela saía chorando no 
trem porque deixava seis filhos em casa”. Com isso, deixava os filhos mais velhos 

cuidando dos mais novos, enquanto trabalhava. 

O bairro Campo Grande é “dividido” pelo rio Paraíba, ou seja, de um lado, há 
uma comunidade que tem acesso ao centro da cidade sem precisar atravessar a ponte, 
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enquanto a comunidade que vive do outro lado da margem do rio precisa atravessar a 

ponte. Essa parte do bairro tem características rurais, e é o lugar onde estava situado o 

curtume.   

 Como morava nesse bairro, situado as margens do Rio Paraíba, rio que banha o 

município de Itabaiana, a menina, que se tornaria uma rezadeira, tinha que andar um 

longo percurso para trabalhar. Para resolver isso, sua mãe decidiu morar perto da mãe 

dela, avó de Dona Zefinha, para evitar a distância e não deixar seus filhos tão longe da 

família.  

A decisão de morar próximo à casa da avó materna para que seus filhos ficassem 

mais seguros e, ao mesmo tempo, amparados pela família foi marcante, pois indicava 

uma nova etapa em sua vida. Para Dona Zefinha, a alegria tomou conta da família pelo 

fato de morar em outro lugar, mais perto de sua avó. A atitude de sua mãe foi aprovada 

por D. Zefinha, demonstrando no semblante tamanha felicidade.  

Para se referir ao proprietário da casa onde morou, faz referência a uma pessoa, 

“Lula do Mangaio”, termo designado pela comunidade. Lula é o apelido da pessoa que 

tem um comércio de artigos populares. Reconhecer as pessoas a partir de suas 

características, de uma referência ou indicando o grau de familiaridade são comuns 

entre as pessoas do interior. No caso de Dona Zefinha, ela procurou várias vezes 

estabelecer diálogo comigo, tentando identificar experiências comuns. Com isso, sua 

fala acabou trazendo a minha pessoa (interlocutora) para dentro de seu relato, ou, 

utilizando a terminologia de Bakhtin (2003), trazendo o outro para seu discurso. Ela 

também evidencia a moeda em vigor na época pelo valor do aluguel.   

A rezadeira vai construindo seu discurso conforme as etapas da vida e a partir do 

olhar para o passado. “Não quero restringir o significado de “olhar” apenas a uma 
faculdade de sentido, associada ao ver, mas estendê-lo para uma maneira de o sujeito se 

perceber dentro do mundo que o cerca” (FERNANDES, 1972, p. 70). Ao olhar para o 
passado, ela consegue avaliar o que foi positivo e negativo nas ações vividas naquela 

época. O caráter avaliativo da voz é definido por Barros (2012, p. 210): (...) “a voz é 

poética, desabrocha sentidos, leva o ser a refletir sobre si mesmo, a olhar para as outras 

pessoas e a se projetar nelas. Esse conjunto de sentidos conduz o sujeito a questionar-se 

sobre o ser e estar no mundo”. 

A voz “poética” reside na forma como D. Zefinha narra os fatos, questionando, 
avaliando, explicando. Além disso, o valor poético da voz se configura como a 

capacidade de “criar”, por meio da linguagem, uma narrativa onde a rezadeira é, ao 

mesmo tempo, personagem e narradora onisciente da história. A poeticidade também 

está no trejeito do corpo, na performance; segundo Fernandes (1972, p.79): (...) “a 
percepção do valor poético, nesses relatos, vincula-se necessariamente à captação da 

performance”.  
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A poeticidade não está relacionada à ficção, à imaginação, à descrição de um 

fato irreal, enfim, não está vinculada aos ditames da literatura erudita; mas à capacidade 

de explicar um fato, uma situação corriqueira ou um episódio do cotidiano que 

demonstram e expressam sensações e sentimentos únicos e tem como base a própria 

realidade do sujeito. Ela conta, reconta e reflete sobre o que foi vivenciado e o que ficou 

marcado em sua vida, revestindo-se da memória para dar vida a palavra. 

O tom poético se configura na “voz” de Dona Josefa ao revelar momentos 

inesquecíveis da infância – os afazeres domésticos, o cuidado com os irmãos, o trabalho 

na agricultura, além das dificuldades de locomoção, tendo que atravessar o rio para 

chegar ao centro da cidade.  

Uma vez estabilizada naquele local, Dona Zefinha começa e criar laços afetivos 

na vizinhança. Mesmo com uma vida de difícil sobrevivência, D. Zefinha teve 

momentos que supriram as dificuldades passando a dividir com os amigos bons 

momentos, como as brincadeiras na calçada da casa de sua avó. Lembra: 

 

 Aí, quando a gente completou catorze anos... a calçada da 
casa da minha avó era alta (mostra a altura com as mãos na direção 

da cintura), aí se ajuntou eu, Leninha, do ministro que é, ela é do 
ministro da igreja, sabe quem é Leninha?  

 Se ajuntou eu, Leninha, Lúcia irmã, Marilete irmã de 
Leninha, a minha irmã, Nevinha, e a minha irmã Maria José.  

 Aí a gente brincava de roda, cantava (põe a mão na cintura, 

canta e dança):  

 

 ♫ A dança da carranquinha é uma dança deliciosa, que põe o 

joelho em terra as moça fica formosa. Nevinha levanta os braços, 

Nevinha sacode a saia, Nevinha tem dó de mim, Nevinha me dá um 

abraço. Ela abraçava a gente, a gente ficava dentro da roda e ela saía. 

 

(gravação feita em 03/2014) 

 

 

 O espaço onde D. Zefinha passou a morar, além de favorecer o trabalho, pois 

passou a morar perto do curtume, também propiciou a formação de vínculos de 

amizades. Essas amizades ajudaram a tornar a infância dela mais leve e feliz. A 

vizinhança sempre dispunha de tempo para brincar, cantar, dramatizar e contar histórias.  

 Lembra-se bem das amigas com quem brincava de roda. Nesse momento, faz 

questão de envolver-me mais uma vez no seu relato, questionando: “sabe quem é 
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Leninha?”, pelo fato de sua amiga “Leninha” ser casada com uma pessoa que ocupa 
uma posição de destaque na Igreja. D. Zefinha sabe que frequentamos a mesma Igreja 

(congregamos o mesmo templo). 

 Em relação às brincadeiras, D. Zefinha soube aproveitar bem a fase, 

demonstrando sempre muita animação com as atividades que ela e as amigas 

desenvolviam. Conforme Dumazedier (2001, p. 25) “[...] é um homem incompleto, 

atrasado e de certo modo alienado, aquele que não aproveita ou não sabe aproveitar o 

tempo livre”.  

 Mesmo com uma atividade profissional, D. Zefinha separava um tempo para 

divertir-se com as amigas. Para Dumazedier (2001), as atividades da vida cotidiana 

podem constituir a base de uma vida cultural. Nesse aspecto, o autor afirma: “A cultura 
vivida, em certos aspectos, é o modo como a sociedade ou um indivíduo se comportam 

e é o estudo desse processo que poderá reencontrar os modelos, a representação e os 

valores que formam as camadas do campo cultural” (DUMAZEDIER, 2001, p. 143). 

Nesse lugar e nessa época, costumava-se brincar de roda, dançar e cantar. Essas 

atividades culturais faziam parte do cotidiano dessas pessoas, o que implica afirmar que 

as relações pessoais e as manifestações culturais estão intrinsecamente ligadas. 

Conforme Bakhtin (2012, p. 43): 

 

Como resultado, dois mundos se confrontam, dois mundos 

absolutamente incomunicáveis e mutuamente impenetráveis: o mundo 

da cultura e o mundo da vida (...) – o mundo no qual se objetiva o ato 

da atividade de cada um e o mundo em que tal ato realmente, 

irrepetivelmente, ocorre, tem lugar. 

 

 Apesar de considerar os dois mundos opostos – a cultura, uma unidade objetiva 

e a vida, unidade subjetiva, o autor reconhece que apenas o ato, o evento, a situação 

comunicativa em si “(...) pode superar a perniciosa separação e a mútua 

impenetrabilidade entre cultura e vida (Bakhtin, 2012, p. 44)”. 

 A interação dos mundos – as práticas culturais, que estão no plano da 

objetividade e o que é vivido pelo sujeito, no plano da subjetividade – é expressa pela 

narradora através de uma linguagem que envolve a voz, o corpo e as emoções, já que no 

relato, fez questão de cantar e representar, explicando como acontecia a brincadeira. 

 Nesse aspecto, Fernandes (1972, p.24), estudioso e pesquisador da cultura mato-

grossense, está em consonância com o pensamento bakhtiniano ao afirmar que “a voz 
do discurso” se constitui de uma linguagem hipercodificada (voz, gesto, entonação, 
expressões faciais, silêncios e outros ruídos). Segundo o autor, a voz do discurso 

“hipercodificada” passa a ser essencial para a compreensão dos saberes daqueles que 
estão envolvidos em práticas culturais.  
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Assim, a palavra “falada”/“proferida” passa a ser dotada de uma potencialidade 
e de uma dinâmica que extrapola a comunicação verbal, pois envolve significados 

múltiplos de diferentes ordens: iconográficas, simbólicas e ideológicas. Esses diferentes 

significados são elementos essenciais para a compreensão da “voz poética”. Essa “voz”, 
banhada pelas práticas culturais, busca muito mais do que comunicação, uma vez que 

suas expressões e manifestações demarcam o espaço, imprimem uma identidade que lhe 

é própria e mantém viva uma memória; enfim, representa a capacidade viva da língua. 

Nessa perspectiva, a oralidade, “a voz” para Zumthor, cumpre, portanto, uma função 

social: dar visibilidade a história da comunidade, do homem e da língua.  

Na verdade, o cunho oral coloca em evidência a “voz”, fenômeno humano que 
para a linguística, vai além da sonoridade, da vocalidade, da fala, enfim, da dimensão 

acústica, pois “a voz ultrapassa a palavra”, “a voz é palavra sem palavras”, como nos 
diz Zumthor (2010, p.12-13). 

 Com base em Fernandes (1972), podemos dizer que o discurso de D. Zefinha 

está sempre carregado de outras linguagens, uma vez que a voz está constantemente 

acompanhada de gestos e expressões, enfim, a voz e o corpo mantêm-se 

harmoniosamente em um constante diálogo.  Acompanhemos o relato abaixo: 

 

 Aí a gente inventou de brincar uma lapinha. Aí na calçada 
tinha D. Maria, de seu finado Vicente... que a mãe dela foi quem 
me ensinou a rezar.  

 Tava com 90 anos quando ela começou a me ensinar a rezar. 

Naquele tempo, eu era nova, num ligava com nada, nem nada. 

 Aí a gente ia brincar. Ela era vizinha minha, a gente se 
mudou pra perto dela e elas gostava muito de mim; disse que eu 
era uma menina pra frente, que eu não tinha vergonha de nada 
(sorriu).  

 Aí a gente foi brincar de lapinha. Aí essa dona Maria, que era a 

esposa de seu Vicente, ia pra feira. Aí, comprou um vidro assim (faz o 

gesto com a mão) de areia prateada pra butar e enfeirar meu vestido, 

que ela gostava muito de mim. Ela dizia que no meio de tudinho só 

tinha eu. Aí enfeitaram os vestidos da gente tudinho. 

 Mas eu tava já c’uns catorze pra quinze anos, aí tinha um 
rapaz que o nome dele era Vavá. Ele era sobrinho do pai de Zé do 
curtume. Ele era doido por mim, doido, doido mesmo. O amor de 
Vavá era tão grande, tão grande (faz movimentos com os braços) 
que eu chorava, quando o povo dizia assim: ‘Vavá tá doido por tu’. 
Eu ia chorar porque eu num queria, eu num queria saber de nada, com 

vergonha da minha mãe, tudinho (movimento com os braços 

indicando ESPERA). Doido por mim”. 
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 (gravação feita em 03/2014) 

 

 Além da brincadeira de roda, a Lapinha também era uma atividade praticada 

pela rezadeira. No relato acima, D. Zefinha evidencia a brincadeira da Lapinha e os 

envolvidos na brincadeira. A brincadeira, além de desenvolver a interação entre o grupo 

e a comunidade, também lhe permitiu a descoberta do primeiro amor. O espaço era 

público, e ao mesmo tempo delimitado – na calçada da avó, – definido por Bakhtin 

(2013) enquanto espaço não-oficial. Segundo o autor: “adquirem um caráter não-oficial, 

seu sentido modifica-se, elas complicam-se e aprofundam-se, para transformarem-se 

finalmente nas formas fundamentais de expressão da sensação popular do mundo, da 

cultura popular” (BAKHTIN, 2013, p. 5). Notemos que o autor dá ênfase ao espaço 

como um elemento fundamental para a expressão da cultura popular.  

 A lapinha é um tipo de dança dramática – manifestação popular tradicional – 

uma brincadeira que envolve o canto, a dança e dramatização, cujo enredo enfatiza o 

nascimento de Jesus. Com passos livres, as pastoras dividem-se em dois grupos ou 

cordões: o vermelho ou encarnado – representando Nossa Senhora e o Azul – Nosso 

Senhor Jesus Cristo. Como um teatro, cada grupo é formado de pessoas caracterizando-

se de acordo com os personagens. No cordão encarnado, os personagens são: o anjo, a 

mestra, a camponesa, a açucena, a borboleta, a linda rosa e a pastorinha; e no cordão 

azul há: o guia, a contramestra, a libertina, o lindo cravo, borboleta e a pastorinha. Além 

desses cordões, há um cordão intermediário composto da estrela, a cigana e o 

pastorzinho. Em relação à posição ocupada, a narradora pertencia ao cordão azul, na 

posição de contramestra. Vale lembrar que, no meio dos dois cordões, ficava a Diana.  

  Ao descrever a cena onde aconteciam os encontros, na calçada de sua avó, D. 

Zefinha destacou a sucessão da tradição oral, enfatizando a pessoa que a influenciou 

com os ensinamentos de práticas culturais cultivadas naquela comunidade e os 

preparativos para a brincadeira. Segundo Bakhtin (2003, p. 93), “(...) o outro indivíduo 

está fora e diante de mim não só externa, mas também internamente”. 

Informa que D. Maria, além de ter sido a responsável pela organização da 

brincadeira, também foi quem a incentivou na transmissão dos ensinamentos das rezas 

de cura. Tem consciência de que, na época, não levou a sério os ensinamentos das rezas, 

pois, como ainda era criança, só queria brincar. Também sabia do carinho que D. Maria 

tinha por ela, o que justifica a escolha de D. Maria na transmissão dos ensinamentos e 

na perpetuação da tradição das rezas: “Tava com 90 anos quando ela começou a me 
ensinar a rezar” (...) “que ela gostava muito de mim, ela dizia que no meio de 
tudinho só tinha eu”. 

 Nessa passagem, D. Zefinha acredita que era muito querida por D. Maria foi 

capaz de perceber em D. Zefinha o potencial para aprender os domínios orais, 

considerando a futura rezadeira muito atenciosa e animada com tudo que fazia. 
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 Antes de descrever a cena da brincadeira, D. Zefinha lembra-se de uma pessoa 

que se tornou muito importante para ela, conhecido por Vavá. Este, que frequentava a 

comunidade onde morava, tinha um sentimento tão intenso por ela que chegava a lhe 

deixar preocupada, pois temia a reação de sua mãe. Como estava empolgada com o 

relato, me pedia para esperar, para que a ouvisse com atenção, sinalizando que o melhor 

estava por vir. Continuemos: 

 

 Aí eu cheguei, aí disse assim, aí fui brincar. Minha fia, eu na 
calçada brincando, brincando, brincando (um olhar reflexivo).  

 É por isso que eu digo: “que quem vai se salvar mesmo é o 
povo do outro século. E é verdade mesmo”.  

 Aí a gente brincando, aí fazia um ramalhete (gesticula com as 

mãos), ela fazia, a veia... fazia um ramalhete bem bonitinho assim (de 

mãos juntas para representar um ramalhete) botava peufume, pra gente 

oferecer, né, pra gente oferecer.  

 Aí (truncado), as meninas, as irmãs diziam assim: ‘oferece a 

Vavá Zefinha, oferece a Vavá’. Eu dizia: ‘ofereço nada, essa peste só 

vevi dizendo por aí que tá doido por mim, minha mãe souber disso’. 
Elas: ‘tem nada não, mas o que é que tem’.  

 Minha fia, e enchia assim de gente ói (gesticula com as mãos), 
de gente, de gente pra assistir. A gente dizia assim... E elas tudo 

oferecendo os ramalhetes delas né, oferecendo.  

 A minha tia disse assim: ‘o que é que tu tem Zefinha, oferece a 

Vavá. Soi uma menina que já vai fazer quinze anos e ele já tem 

dezessete pra dezoito’. Eu digo: ‘mas não fale isso não pelo amor de 

Deus, mode minha mãe que tá muito doente’ (truncado).  

 Aí disseram assim: ‘dois mi réi, pra descer o encarnado e subir 

o azul’. Que as menina tudo fera de vinte anos, dezenove, minhas 

irmãs mais véia né, fizeram as bandeira.  

 Aí botaram, eles mesmo, botaram um negócio enfiado no poste 

e botaram as bandeira. E o Luís, meu irmão.  

 Aí eu cheguei e disse: ‘eu vou oferecer (baixa a cabeça 

pensativa): (cantando)  

 

♫ “Senhor Vavá queira aceitar, um lindo ramalhete que a contra 
mestra dá”.  

  

 Eu era a contra mestra. Aí eu fui NÉ... levei o ramalhete e 
entreguei a ele, entreguei a ele (pisca o olho).  
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 Aí ele chegou e disse: ‘você é do encarnado ou é do azul’. ‘Eu 

sou do encarnado’ (cabeça baixa).   

 Aí ele disse assim: ‘cinco cruzeiro para descer o azul e subir 
o encarnado’, ele.  

 Aí eu cheguei, butei, entreguei o ramalhete a ele, ele botou 
no bolso (indica a posição esquerda da camisa).  

 Aí quando eu cheguei cá, eu disse assim (cantando):  

 

♫ “Senhor Vavá, estou muito obrigado (para e repete), senhor Vavá 

estou muito agradecida pela bonita ação que o senhor fez comigo, 

senhor Vavá, o meu muito obrigada, desceu o azul e subiu o 

encarnado”.  

 

 Aí tome palma, tome palma (bate palma demonstrando 

felicidade). Aí a gente brincava tudinho, aí ia pra casa. 

 

(gravação feita em 03/2014) 

 

  Descreve a cena da brincadeira propriamente dita. No momento em que explica 

como acontecia a lapinha, a satisfação de ter vivido aqueles momentos toma conta da 

narradora. Mais uma vez, o passado e o presente se cruzam em sua narrativa.  Os verbos 

no gerúndio remetem a uma ação contínua e, ao mesmo tempo, contribuem para 

reavivar as lembranças do passado: “Minha fia, eu na calçada brincando, brincando, 
brincando (um olhar reflexivo). É por isso que eu digo, que quem vai se salvar 
mesmo é o povo do outro século. E é verdade mesmo”. No mesmo instante, é tocada 

pela certeza de que o século passado proveu uma geração mais humanizada que se 

alimentava da inocência e da reverência ao sagrado por meio de brincadeiras lúdicas 

como aquelas, fatores considerados importantes para garantir a salvação. A quantidade 

de pessoas que participava e que aparecia para assistir à apresentação a impressionava, 

confirmando o interesse da juventude pelas brincadeiras. 

 Nesse aspecto, D. Zefinha reflete mais uma vez sobre o passado, enfatizando que 

fez parte de uma geração em que havia mais aproximação com o sagrado, diferente do 

que vê hoje. Enquanto rezadeira, ela deixa marcas em seu discurso, evidenciando as 

mudanças de atitudes e comportamentos da geração atual diante do sagrado, e que a 

incomoda muito. 

 O pretendente de D. Zefinha lhe queria tão bem que procurava participar da 

brincadeira, contribuindo para que o grupo da qual D. Zefinha participava, fosse 

vencedor. Nesse aspecto, D. Zefinha foi incentivada pela tia e pelo grupo a oferecer a 
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Vavá um ramalhete em troca de uma oferta. Em seu discurso está presente a voz de sua 

tia “A minha tia disse assim: ‘o que é que tu tem Zefinha, oferece a Vavá. Soi uma 
menina que já vai fazer quinze anos e ele já tem dezessete pra dezoito”, enfatizando 

sua idade (quinze anos), e não havendo, assim, problemas para aproximar-se de um 

rapaz. 

 Nessa brincadeira, o ramalhete representava um símbolo de gratidão, pois aquele 

que contribuísse, em valores, com o grupo (cordão vermelho ou azul) recebia em troca 
“um lindo ramalhete que a contramestra dá”, acompanhado de um verso da música. 

O ramalhete também era símbolo de envolvimento entre os pretendentes e futuros 

namorados. Por isso, as meninas procuravam enfeitar, colocar perfume, enfim, o 

ramalhete passava a ser, além de elemento simbólico da brincadeira, o meio pelo qual as 

moças se aproximavam dos rapazes.  

O que é interessante lembrar é que os fatos relatados fazem parte de uma escolha 

pessoal. Se pensarmos no questionamento inicial que fiz e o desenvolvimento da 

narrativa, D. Zefinha vai elencando situações que considera importante na fase da 

adolescência e aquilo que merece ser lembrando e dito, assumindo seus atos e tornando-

se responsável pela sua própria voz (pelo que diz e como diz). Por outro lado, D. 

Zefinha nos faz compreender que o que viveu e descreveu, mesmo sendo uma forma 

singular e única de expressão do que foi vivenciado na comunidade, faz parte de uma 

prática cultural comum compartilhada entre os adolescentes daquela época, ou seja, a 

voz passa a ser única e, ao mesmo tempo, coletiva. 

Bakhtin (2012) afirma que somente do interior do ato real, singular – único na 

sua responsabilidade – é possível uma aproximação também singular e única da sua 

realidade concreta. Dessa forma, define o ato responsável como: 

 

O ato – considerado não a partir de seu conteúdo, mas na sua própria 

realização – de algum modo conhece, de algum modo possui o existir 

unitário e singular da vida; orienta-se por ele e o considera em sua 

completude – seja no seu aspecto conteudístico, seja na sua real 

facticidade singular; do interior, o ato não vê somente um contexto 

único, mas também o único contexto concreto, o contexto último, com 

o qual relaciona tanto o seu sentido assim como seu fato, em que 

procura realizar responsavelmente a verdade única, seja do fato, seja 

do sentido, na sua unidade concreta. (BAKHTIN, 2012, p. 80) 

 

  

 Diante desse contexto, percebe-se que o ato responsável, defendido por Bakhtin, 

está relacionado à constante fusão entre o contexto único vivenciado pelo sujeito e o 

contexto concreto em que o ato está sendo realizado. O autor também estabelece uma 

correlação entre a categoria de experiência vivida e a de unicidade:  
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A categoria da experiência vivida no mundo-ser real – enquanto 

evento – e a categoria da unicidade. Experienciar um objeto significa 

possuí-lo como unidade real, mas tal unicidade do objeto e do mundo 

pressupõe a correlação com a minha própria singularidade. 

(BAKHTIN, 2012 p.102) 

 

 Em Para uma filosofia do ato responsável (2012), o autor reconhece a 

unicidade do ato como um importante meio para a sua identificação enquanto evento. O 

evento, de natureza enunciativa, é irrepetível, singular e faz parte da experiência vivida. 

 Dona Zefinha dá continuidade a um momento importante de sua juventude, 

quando descreve a cena da despedida do seu pretendente. Vejamos: 

 

 Aí, quando ele completou dezoito ano, ele foi simbora pra o 
Rio de Janeiro, ele. Mas eu já tava já me apegando, querendo ter 
amor a ele, eu. Escondido da minha mãe e de tudinho, agora minhas 

irmãs (cochicha) sabiam (pista o olho).  

 Eu, já pegando amizade a ele, aí ele disse assim: ‘olhe Zefinha, 

eu vou para o Rio de janeiro e nesses dois anos eu venho para me 

casar com você. Você é a princesa de Campo Grande’, disse. Aí tá 
certo.  

 Aí ele foi e disse: ‘como eu não tenho nada pra lhe dar, que eu 

vou domingo agora’. Naquele tempo, ninguém dava presente como 
vejo agora o povo... Ele: ‘Eu não tenho nada pra deixar por 

lembrança pra você, eu vou deixar o meu lenço’. 

  Isso foi, parece que eu tô vendo, meu Deus!!! Isso foi no 

sábado. Eu tava com aquele desgosto (põe a mão no coração) 
porque ele ia simbora para o Rio. Aí, ele chegou e me deu o lenço, 
o lenço branco bem bonito. O nome dele, o nome dele é Erivaldo 

Nunes da Silva.  

 Aí fiquei com o lenço. Aí eu tinha um brochinho de ouro, 
como uma medalha. Os broche’ era aquela redoma assim de louça 
(demonstra com as mãos) com Nossa Senhora das Graças ou 
Nossa Senhora da Conceição e a redoma todinha de ouro.  

 Aí eu cheguei e disse assim: ‘já que você me deu o lenço, você 
leve esse broche por lembrança’. Aí eu dei o broche. Mas, meu 
Deus... (baixa a cabeça e põe a mão nos olhos), parece que eu tô 
vendo, quando foi no domingo de sete horas da manhã, o ônibus 

encostou na estrada... Era o povo pegando as malas e entrando, 

entrando e gritando (truncado). Aí foi simbooora...” 

 

 (gravação feita em 03/2014) 
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 No relato acima, a narradora evidencia o início de um sentimento pela pessoa 

que sempre lhe acompanhava nas brincadeiras de lapinha, o Erivaldo, conhecido por 

Vavá. Essa pessoa foi tão marcante para ela que fez questão de descrever 

minuciosamente essa fase da vida. Lembrou-se do modo como era chamada por ele, a 

proposta de casamento, a troca de presentes e a homenagem que ele lhe fez. Tudo isso 

foi descrito com saudade e emoção. O fato de ser considerada “princesa” reaviva um 

campo semântico de uma época em que as mulheres possuíam um valor nobre e 

simbólico, o qual remete a um mundo fantástico. Além disso, sentia-se especial diante 

dos outros.  

 Nessa etapa do relato, a narradora compara ações do passado e o momento atual, 

a partir da ideia relacionada à troca de presentes. Um fato interessante, na sua fala, diz 

respeito à dificuldade para comprar presentes, pois não havia o hábito de “comprar”, 
pelas difíceis condições financeiras, ou porque não era costume. E tem consciência 

disso, ao comparar com o momento atual “Naquele tempo ninguém dava presente 
como vejo agora o povo (...)”. Diante dessa dificuldade, as pessoas agradavam aos 

outros, “trocando” objetos pessoais: lenços, anéis, broches... Desta forma, o ato de 

trocar contribuía para incutir a identidade e a subjetividade de ambos. O fato de dar algo 

de si ao outro é uma forma de levar consigo um pouco do outro. Como a lembrança está 

viva na memória, sabe descrever os detalhes do presente que deu ao amado. Nesse 

momento, e mais uma vez, a memória se presentifica: “Isso foi, parece que eu tô 
vendo meu Deus, isso foi no sábado. Eu tava com aquele desgosto (põe a mão no 

coração) porque ele ia simbora para o Rio”. Uma vez trocado os presentes, o 

momento esperado é a despedida. Assim, descreve: 

 

Aí quando foi a segunda-feira, tava uma segunda-feira, aquela 
segunda-feira, caindo aquela garoa... aquela frieza, quando era de 
cinco hora pra cinco e meia, era com aquela tristeza, sentindo 
uma tristeza... 

 Imaginando, que ele ainda ia viajar e só ia chegar na terça-
feira no Rio de Janeiro, de ônibus.  

 Aí minha fia, quando foi de noite, aí as menina disseram: ‘olhe 

mãe, Vavá é apaixonado por Zefinha’. Contou tudinho, ela se 

importava não porque ela sabia que a gente era tudo direita, ninguém 

vivia chamegando com ninguém. Mas ele tinha se danado também, 

tinha ido simbora (ah, lá!!!). Aí foi, NÉ.  

 Aí, quando foi de noite, aí eu armei minha rede logo cedo... 
casa de taipa, casinha de taipa, só tinha os tamburetezinho na sala 
pra se sentar, três tamburete, uma mesinha. Acho que nem mesa 
tinha, que a gente quando comia forrava um pano no chão pra 
comer.  
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 Eu num conto pabulage não. Eu sou milionária, rica, sou 
rica, rica, tô feia de dizer. Nem comer, tinha pra comer, nem 
comer tinha comer, que eu ia pedir farinha, pedir farinha na casa 
de Zefinha de Antônio Mariano, que era minha tia (truncado).  

 A pessoa só comia um arroz, um macarrão de ano em ano, de 

festa. Ninguém sabia nem o que era. (levanta as mão para o alto) Deus 
tá ali acenando que tudo que eu tô dizendo, é verdade.  

 Eu num conto pabulage a ninguém, eu só conto o que é 
passado, viu. A gente ia pá’s matança aparar sangue de boi... 
tudinho, pra comer. Aí quando foi uma vez... Depois eu digo as 
matança. 

 Aí quando foi segunda-feira, eu armei minha rede logo cedo, 

parece que eu tô vendo... a minha rede ficava assim, perto de uma 

janela (aponta para a janela da sala) e a minha irmã Nevinha mais 
velha, que Deus esteja com ela, no reino do céu, perto de mim. Era 

nove filho que mamãe tinha. (suspira) Aí, eu deitada...”.  

 

(gravação feita em 03/2014) 

 

 

 Vavá viajou e a tristeza tomou conta da menina. Remete ao tempo chuvoso 

como elemento que contribuiu para o sentimento de despedida. Depois que o rapaz 

viajou, foi o momento de contar para sua mãe, que acreditava no “pudor” da filha. O 

olhar que ela projetou sobre a postura de sua mãe também foi enunciado: “ela se 
importava não porque ela sabia que a gente era tudo direita, ninguém vivia 
chamegando com ninguém”.    

 A aflição trouxe à tona outra lembrança: as condições de vida em que vivia. 

Descreve detalhadamente o ambiente onde morava, o tipo de moradia e a sala, lugar 

onde, também, se faziam as refeições. Foi o momento de refletir também sobre valores 

“riqueza e pobreza”, enfatizando que a riqueza não está atrelada aos bens materiais ou 
fartura, mas remete a outro valor: a bondade e a sinceridade: “Deus tá ali acenando 
que tudo que eu tô dizendo é verdade. Eu num conto pabulage a ninguém, eu só 
conto o que é passado”. Nesse relato, Deus é sua principal testemunha. É importante 

mencionar que D. Zefinha sempre remete ao sagrado como forma de reafirmação da fé e 

da religiosidade. Essa relação com o sagrado torna-se até intima, uma vez que Deus 

passa a ter conhecimento de tudo que se passa na sua vida, além de estar acompanhando 

e confirmando suas declarações.   

 Depois da reflexão sobre o “ter e o ser”, D. Zefinha volta para a cena da saudade 
do amado, informando onde ela ficou, tendo sua irmã como apoio naquele período. Para 

dar mais veracidade a sua fala, me pede confirmação do local onde morava, conforme 

relato abaixo: 
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Aí, quando eu pensei que não... a gente morava (perto do) no bar de 

Tonzinho, tu sabe onde Tonzinho mora, no Zé do Curtume. 
(confirmei). Num tem umas casas entrando assim, pra cima. A 
gente morava pra’ li. Agora minha avó morava na beira da estrada.  

 Eu só ouvi aquilo cantando violão, aquela serenata muito 
bonita. Aí Nevinha disse assim: ‘Zefinha, Zefinha escuta’. Eu 
disse: ‘o que é’? Nevinha: ‘aquilo é serenata, uma serenata’.  

 Aí, vamo, vamo, pra casa de mãe, eu chamava minha avó, mãe. 

Mamãe, mamãe!!! 

 Mamãe disse: ‘o que é’?  

 - A gente vai pra casa de mãe China, que tem uma serenata ali 

(truncado).  

 Antigamente o povo fazia serenata de nove hora, hoje não, é 
meia noite. Pronto, aí eu fui.  

 Mais minha fia..., quando eu cheguei na beira da estrada da 
casa da minha avó, eu já vinha chorando, já vinha chorando. Eu 
tava sentindo um amor por ele que foi simbora. Saudade... E ele 

ainda viajando. 

 Ontonce eu, com o lenço dele, porque eu botava o lenço dele 

aqui (indica com a mão, por baixo da blusa,na posição próxima ao 

coração) escondido da minha mãe, que ela nem sabia. Com o lenço 
aqui (repete a ação) aí eu fui.  

 Aí, quando eu cheguei na casa da minha avó, me sentei 
assim, me sentei. Tu ouvisse falar em Anecino. (confirmo). Poi era 

ele que vinha fazendo a serenata, mandada por Vavá, mandada por 

Vavá. Aí, logo quando eles vinham longe cantando: 

 

♫ Eu vou fazer uma viagem longe, longe, bem longe de ti, vou me 

ausentar.  

Só te peço queridinha de minha alma que não se esqueça de mim, por 

onde andar.  

Eu sou filho das águas mais fortes e sou neto das ondas do mar.  

Eu só te peço queridinha de minha alma que não se esqueça de mim 

por onde andar. 

 

(gravação feita em 03/2014) 

 

Como o rapaz, Vavá, já havia viajado, pediu a um amigo que fizesse uma 

serenata em seu nome. Foi um momento de grande emoção para Dona Zefinha 
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relembrar esse fato. Ao enunciar: “Mais minha fia..., quando eu cheguei na beira da 
estrada da casa da minha avó, eu já vinha chorando, já vinha chorando”, assume-

se como narradora-personagem, e descreve a cena como se estivesse observando de 

longe aquela dolorosa situação. Os elementos coesivos temporais dão coerência a 

narrativa: “quando eu cheguei na beira da estrada...” “Ontonce eu, com o lenço 

dele...”, “Aí, quando eu cheguei na casa da minha avó...”, e nos ajuda a construir a 
imagem de uma cena romântica.  

Sobre as mudanças de hábitos e horários em que aconteciam as serenatas, dona 

Zefinha também dá ênfase, por estar numa época em que as serenatas não acontecem 

mais no mesmo horário que antigamente.  

Lembra-se que a música cantada para ela naquela serenata está correlacionada à 

troca de presentes. Em sua explicação, a canção foi escolhida por ele, conforme explica: 

 

Ai, eu baixei pra chorar, baixei pra chorar... Aí quando eles foram 
chegando perto da casa de minha vó, tudo de cavaquinho 
(truncado) e violão tudinho (suspira), aí eu cheguei e disse: ‘virge 
Maria, meu Deus! sei não’. Aí eles cantaram... repare.  

 Que ele mandou né (sorri). É porque eu tô rouca (sorri). Cantou 

assim: 

 

♫ Guarde o lencinho branco/Que esqueceste ao me abandonar 

Manchado assim pelo camimque eu/Tirei dos meus lábios quando te 

beijei/Guardei teu lencinho, para não me lembrar/Os beijo que nele 

deixamos ficar/Eu vejo os teus lábios/ chorar, recordar e depois 

partiste pra não mais voltar/Lenço branco foi aquele louco amor/ tudo 

agora és solidão/ para quem não volta mais/Lencinho amigo, comigo 

ficou,tu és companheiro, não me abandonou/lencinho amigo, que eu 

hei de fazer/aquele carinho não posso esquecer/A tarde estava fria, 

frio também ficou teu coração/ que ao compreender que ele partisse/ 

no branco lencinho, chorei traição. 

 

(sorri) N’era linda as moda de primeiro, as moda de primeiro só 
era moda de amor, de Amor. Os homem se apaixonava de mai, 
porque só era moda de amor. Agora não, só é cachorrada.  

 Aí pronto, mai eu chorei, chorei, aí eles foram simbora... Aí ele 

disse: essa moda do lenço branco, foi Vavá que pediu pra eu cantar 

pra você. 
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 Ainda tem outra que ele deixou. É, assim ...(truncado) 

(pensativa) esqueci::. É uma que diz assim... (pensativa). Não, é 
assim (pensativa). Meu Deus! me esqueci (pensativa). (canta bem 

baixinho tentando lembrar). Aí meu Deus, já me esqueci!!!  

 Aí eu só sei que a gente cantando, cantando. Aí ele disse: ele 

ainda mandou cantar essa.  

 Me esqueci! tão bonitinha (fecha os olhos e começa a cantar um 

trecho): Quero dormir é porque eu tenho sono, nesta cama cheirosa em 

que tu sonha, É assim... (lembra e canta):  

 

♫ Tão fria a noite, tão deserta a lua/  

O céu tão claro mas o mundo no céu brilha/  

Abra a janela meu formoso lírio/  

Ti quererás que eu adormeça neste frio/  

Abra a janela meu formoso lírio, meu violão em tua porta chora/  

Abra a janela, de mim tem piedade/  

Se não abre, me diz que eu vou me’mbora 

Eu só sinto é morrer e não beijar em tua boca/ eu vou viver como uma 

pobre mariposa/ mas antes de morrer, plantarei uma saudade/ bem 

juntinho, aos pés de tua (truncado)/ 

Eu já não posso te acreditar oh lua/ se tu me deixa sozinho neste 

abandono/ quero dormir, é porque eu tenho sono/ nesta cama cheirosa 

em que tu sonha 

 

 (Sorrindo) ela diz: essa serenata que ele fez foi pra mim. 
Agora, meu pai, a minha mãe quando casou com meu pai, meu pai era 

viúvo. A mulher morreu do primeiro filho, morreu a mulher e o filho. 

Aí meu pai ficou novo, aí começou a namorar com a minha mãe, 

minha mãe com dezesseis anos, minha mãe casou com meu pai com 

dezesseis anos.  

 Aí, ele, toda vida gostou de serenata e violão e tudo. Aí ele 
cantava.... 

 

(gravação feita em 03/2014) 
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A expressividade marca essa parte final do seu relato. Segundo Bakhtin (2003, p. 

295), a palavra é expressiva, mas essa expressão, reiteramos, não pertence a própria 

palavra: ela nasce no ponto de contato da palavra com a realidade concreta e nas 

condições de uma situação real (2003, p. 295).  

Ao cantar, reflete sobre a qualidade das músicas cantadas naquela época. Mais 

uma vez a música torna-se o elemento de comparação entre passado e presente. Para ela, 

o passado guarda o que há de melhor, pois “cantava-se” o amor, diferente do momento 
atual, cujo sentimento não mais é percebido.  

Vale salientar que houve um esforço muito grande de D. Zefinha para lembrar-se 

de outra música, a pedido do amado. Nesse momento, percebi o quanto ela buscava 

meios (técnicas) para lembrar-se da música: cantava baixinho, soletrava trechos da 

música, batia com a mão na perna em busca do ritmo, passava a mão na testa (segundo 

ela, é uma técnica para lembrar-se), fechava os olhos; tudo isso foi feito para encontrar 

na memória o trecho inicial da música. Assim que se lembrou de um trecho, a música 

veio à tona.  

Depois que cantou, pausadamente, D. Zefinha ficou emocionada. E conclui 

orgulhosa, afirmando: “essa serenata que ele fez foi pra mim”. O olhar de satisfação 

ficou evidente – ser homenageada pelo pretendente, que, apesar de estar distante, soube 

dizer o quanto ela era amada. A narradora também se aproveita do tema “serenata” e 
acrescenta uma informação nova: a experiência de seu pai com esse estilo musical. No 

mesmo instante lembra-se que seu pai também gostava muito de cantar. Dessa forma, 

fica evidente o quanto a música também fez parte de sua vida, principalmente aquelas 

românticas, cantadas em serenatas e serestas.  

O relato acima de D. Zefinha condiz com o que Jakobson defende sobre a 

importância da comunidade quanto à escolha, preferência e aceitação dos fatos 

linguageiros: “A existência de uma obra folclórica só tem início após sua aceitação por 
uma comunidade determinada, e dela só sobrevive aquilo de que a comunidade se 

apropriou”. “Quando se estuda o Folclore, convém nunca perder de vista a ideia capital 
de censura prévia da comunidade” (JAKOBSON 2007, pag. 46). Dessas reflexões, 

entende-se que a comunidade exerce um papel importante na seleção e apreciação 

daquilo que é apresentado e exposto aos integrantes. Nesse caso, nessa época e nesse 

meio onde D. Zefinha vivia, era bastante comum ouvir serenatas e fazer homenagem 

aos enamorados.  

É importante lembrar que a voz enunciativa de D. Zefinha torna-se o meio pelo 

qual a memória individual ajuda a (re) construir lugares e a ter acesso a tempos 

distintos. Zumthor reconhece a memória como um importante recurso para a 

compreensão da poeticidade da voz. Ao questionar: “E o que vem a ser voz poética?”, e 

justifica: “(...) considerarei como oral toda comunicação poética em que, pelo menos, 

transmissão e recepção passem pela voz e pelo ouvido” (ZUMTHOR, 2010, p. 32). Em 

A letra e a voz, o autor afirma: a voz poética está presente em toda a parte, conhecida de 
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cada um, integrada nos discursos comuns, e é para eles referência permanente e segura 

(ZUMTHOR, 1993, p. 139).  

Assim, a tradição oral também é uma marca da poeticidade da voz, uma vez 

que esta se torna um instrumento de manutenção da cultura.  Na voz de Dona Zefinha, 

percebe-se, em suas narrativas, uma infância com muita dificuldade; mas, apesar disso, 

soube aproveitar o que a vida lhe deu de melhor - as amizades e a família – um 

importante suporte para a superação dos problemas, proporcionando-a momentos de 

muita alegria e diversão. 

 

2.2. Poética oral na narrativa de D. Gorda: história de vida 

 

“Eu já passei por tanta coisa, tanta coisa, que só Deus sabe!” 

(gravação feita em 03/2015) 

 

 

 

 

 

Dona Severina Maria da Conceição nasceu em 23/06/1949, tem sessenta e oito 

anos, reside em Itabaiana, no bairro Açude das Pedras. Relatar sobre si mesmo, sobre 

um pouco do que aprendeu foi prazeroso para ela, pois foi um momento de repensar 

fatos marcantes na sua vida.  

Nos encontros, a colaboradora sempre afirmava: “Eu gosto de contar sobre meu 
passado, tudo que eu vivi”; “Eu já passei por tanta coisa, tanta coisa, que só Deus 

sabe!”; “Eu gosto quando tu vem aqui”.  

Imagem 19: Rezadeira Severina (Gorda) 

Foto: Danielle 
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Pensar e falar sobre o que viveu foi um importante exercício para ela, pois fazer 

uma leitura do que viveu foi uma maneira de dar um novo significado ao momento 

presente.  

Mãe de cinco filhos, D. Gorda, assim conhecida na comunidade, criou os filhos 

praticamente só, pois seu marido faleceu quando os filhos eram pequenos. Segundo ela, 

passou por muitas dificuldades para criar os filhos, tendo que “trabalhar na casa dos 
outros, lavar roupa de ganho, e botar roçado”. 

 Nos encontros, D. Gorda sempre reafirmava as dificuldades por que passou na 

vida: “desde menina que sofro”. Ela fazia questão de relatar os fatos do passado, refletir 

sobre os acontecimentos e reconhecer que hoje é uma pessoa que aprendeu com tudo 

que passou. Depois dessa afirmação, comecei a pensar sobre as dificuldades que teria 

passado na vida. Então, questionei: como foi sua infância?  

Durante a gravação, à medida que ia contando os fatos, os seus sentimentos 

oscilavam – alegria, tristeza, saudade, raiva, enfim, os sentimentos eram aflorados ao 

lembrar-se dos momentos da infância. Sobre o ato de lembrar, Ecléa Bosi (1994, p.55) 

defende: 

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, 

reconstruir, repensar com imagens e ideias de hoje, as experiências do 

passado. A memória não é sonho, é trabalho [...]. A lembrança é uma 

imagem construída pelos materiais que estão, agora, à nossa 

disposição, no conjunto de representações que povoam nossa 

consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um 

fato antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na 

infância, porque nós não somos os mesmos de então e porque nossa 

percepção alterou-se e, com ela, nossas ideias, nossos juízos de 

realidade e de valor. 

 

 A autora enfatiza a memória enquanto trabalho – um exercício feito pela 

ativação das lembranças. A lembrança de um fato passado é atualizada no momento 

atual, porque como não somos os mesmos de antes, temos a capacidade de apreciar de 

outro ângulo e avaliar o que passou. Como já vivemos o que passou, somos capazes de 

atribuir juízo de valor aos fatos. Por isso, ao questionar sobre como foi a infância, 

rapidamente D. Gorda foi construindo imagens que ficaram marcados na memória. 

Vejamos:  

 

Minha filha, na minha infância, eu era muito sofrida, criada na 
mão de padrasto, alimpando cana mais minha mãe.  

Quando era no dia de sábado, na sexta feira, minha mãe 
recebia dinheiro e ia pra feira. Meu padrasto ia trabaiar, o dinheiro 

dele num tinha, só beber cachaça.  
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Então, a gente era apanhado... A gente apanhava de facão, a gente 
era todo cortado, desse cipó de jucá. Tudinho. Eu, principalmente, 
mais eu e meu irmão pequeno, eu; e os outros corria, eu num 
corria, ficava. 

Apanhava de minha mãe, apanhava de meu padrasto. Apanhava de 

tudo. Então, a gente ia, alimpava mato debaixo de chuva, debaixo 
de pau, levava cabada de enxada, tudo isso, eu levei de meu 
padrasto.  

Uma vez, ele me deu uma cabada de enxada que eu caí dentro da 

areia, choveno. Ele voltou e disse a minha mãe que eu tinha arrancado 

o feijão todinho. Tudo sendo mentira. Minha mãe pegou e me deu 

uma pisa. Eu com idade de 7 anos.  

E comecei a sofrer. Ia cortar cana, ia limpar cana, eu e meu 
irmão, pra no sábado, ter o dinheiro pra compar alguma coisa pra 
se comer. Ia pra o engenho, buscar mel cabaú pra beber, e com 

licença da palavra, que quando a gente bebia o mel, bebia a garapa, a 

gente (faz movimento esticando braço) abria, botava todinho pra fora.  

E era assim... a minha vida: Lutar por dentro dos mato, buscar 
maracujá muchila, cará no mato pra gente comer com molho de 
pimenta, se quisesse escapar da vida. Então, minha vida de 
criança foi essa, sofri demais!!! 

(Gravação feita em 07/2014) 

 

O primeiro fato marcante na infância de D. Gorda foi aos sete anos. Para ela, 

sete anos de idade foi início do sofrimento, o ponto da lembrança de uma vida cheia de 

dificuldades.  Relata que teve uma infância sofrida, trabalhando na plantação de cana, 

na criação de animais e ajudando nas atividades agrícolas, em um povoado próximo a 

Timbaúba, em Pernambuco.  

Sua mãe teve cinco filhos, sendo ela a caçula. Como sua mãe ficou viúva muito 

jovem, casou-se de novo, passou a se preocupar apenas com o marido, deixando assim, 

os filhos em segundo plano. Ao enunciar sobre a infância, o que fica evidente são os 

maus tratos do padrasto e de sua mãe, o trabalho na agricultura e as difíceis condições 

de sobrevivência. No relato: “Lutar por dentro dos mato, buscar maracujá muchila, 
cará no mato pra gente comer com molho de pimenta, se quisesse escapar da 
vida”, a colaboradora confirma o quanto a luta pela sobrevivência lhe obrigava a 

procurar o que comer nos arredores do povoado. Todo sofrimento fez com que Dona 

Severina abandonasse a casa materna ainda na infância, aos dez anos.  

Em seu relato, é possível perceber também uma voz “viva”, poética, uma voz 
que traz o passado para o presente sem qualquer esforço, sendo capaz de apresentar 
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fatos de uma trajetória existencial, marcada por dores e sofrimentos. À medida que 

descreve sua infância, descortina e avalia o modo como viveu e como foi tratada pela 

família. Essa forma de sentir o passado enquanto manifestação única, particular, e tornar 

público esse sentimento confere à sua voz um tom poético. Sobre a sensação interior 

inerente à poesia oral, Zumthor (2010) afirma “(...) o poema, com efeito (ou de uma 

forma em geral, o texto literário), é sentido como uma manifestação particular, em um 

dado tempo, em um dado lugar, de um amplo discurso constituindo globalmente um 

tropo dos discursos usuais proferidos no meio do grupo social” (ZUMTHOR, 2010, p. 
39).  

Fazendo analogia da citação acima com a narrativa de D. Gorda, é possível 

revelar que, assim como a poesia – uma manifestação particular, constituída a partir de 

discursos presentes no cotidiano, a voz do discurso de D. Gorda também é revestida de 

arte, cujas sensações são despertadas por ela, mas provocam em mim, o auditório, 

emoções e sentimentos diversos para cada cena narrada. Em relação à cena em que 

apanhava de facão de padrasto, fiquei estarrecida com tamanha desumanidade.  

O depoimento inicial despertou em mim questionamentos: o modo como uma 

criança poderia ser tão maltratada como D. Gorda foi – o sentimento materno, as 

péssimas condições de vida e a forma que ela buscou para superar essas marcas 

negativas que lhe acompanham até hoje. Quanta superação!!!  

No fim desse relato, o silêncio tomou conta do lugar onde estávamos – o quintal 

de sua casa. Era uma tarde de quinta-feira, o lugar era bastante calmo, cheio de plantas 

medicinais que cultivava (no final do encontro, mostrou-me o que plantava e os 

benefícios de cada erva) e bastante propicio para a reflexão. Ela ficou alguns minutos 

em silêncio, de cabeça baixa, pensando. Respeitei esse momento.  

Passados alguns minutos, resolvi perguntar sobre a mocidade, na esperança de 

mudar a situação inicial que pairava naquele lugar. Acompanhemos:  

 

 E a mocidade? 

 

“A mocidade... eu saí de casa com dez anos. Saí de casa 
com dez anos porque não aguentei. Dei uma pedrada em..., ele 

partiu com uma foice pra me matar-me, eu dei uma predrada nele, 

botei ele abaixo. Aí eu corri. 

Cheguei em casa, minha mãe correu atrás de mim com um 

cipó pra me pegar-me. Eu fiz carreira. Ela não me pegou. E dessa 

carreira eu sai de casa.  
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Vim pra Timbaúba, pra Araruna, pra casa de seu Elipe. 
Quando chegou lá, ele colocou eu e meu (truncado), era um 
homem, um dono de terra. Butou-me no carro, era inté um 
jipe, e veio me trazer aqui na serra do Caldeirão, eu e meu 
irmão, fiquei aqui na casa de minha bisavó.  

Minha avó quase cega, e fincava o cacete. Eu digo: ‘valha 
minha Nossa Senhora, meu Deus! o que é que eu vou fazer da 

minha vida, se tô com mamãe apanho, se tô com minha avó, 

apanho’. Saí”. 

(Gravação feita em 07/2014) 

 

Quando questiono sobre sua mocidade, D. Gorda logo reafirma sua idade: dez 

anos, e continua descrevendo aquela fase difícil de sua vida. Uma idade que ainda faz 

parte da infância, mas que não considera enquanto tal, pela tamanha responsabilidade 

que assumia nessa fase. O tempo de brincadeiras, de descobertas e da vivência com o 

mundo lúdico não existiu para ela. O que viveu foi diferente, uma fase em que se 

defrontou com a dura realidade de ter que conviver com a falta de amor materno e 

paterno, e com a ríspida obrigação do trabalho. Mesmo tendo vivido outros momentos 

em sua vida, não mencionou. Apenas declarou os momentos mais difíceis que viveu. 

No momento em que silenciou por algum momento, pude perceber o quanto “o 
passado se fazia presente”. Aquele olhar distante e cinzento remetia a um espaço 
diferente de onde nós estávamos. Por outro lado, as lembranças contidas na memória e 

que foram silenciadas, por opção pessoal, foi respeitado. De acordo com Bergson (2011, 

p. 70) “O pensamento está orientado para a ação; e quando não desemboca numa ação 
real, esboça uma ou várias ações virtuais, simplesmente possíveis”.  

A voz poética também pode ser percebida no corpo e nas expressões através do 

semblante do seu rosto, no momento em que representa “o olhar” de tristeza vivido na 
infância. Conforme Zumthor (2005, p. 87): “A performance é uma realização poética 
plena: as palavras nela são tomadas num conjunto gestual, sonoro, circunstancial tão 

coerente (em princípio) que mesmo se se distinguem mal palavras e frases, esse 

conjunto como tal faz sentido”. 

 Com um ato de coragem e em busca de dias melhores, saiu de casa sem dizer 

para onde. Foi encontrada no meio do caminho por um senhor que passava de carro. 

Este lhe deixou na casa de sua avó. Percebi em suas declarações, pelo tom de voz e pelo 

seu semblante, uma revolta pelo que a vida tinha lhe instaurado. A memória é ativada 

no momento em que falava, demonstrando repúdio ao momento passado. Segundo Bosi 

(1994, p.47): 

A memória permite a relação do corpo presente com o passado, e ao 

mesmo tempo, interfere no processo “atual” das representações. Pela 
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memória, o passado não só vem à tona das águas presentes, 

misturando com as percepções imediatas, como também empurra, 

“desloca” estas últimas, ocupando o espaço todo da consciência. A 

memória aparece como força subjetiva ao mesmo tempo profunda e 

ativa, latente e penetrante, oculta e invasora.  

  

A autora reafirma que a memória permite o diálogo do presente com o passado, 

sendo capaz de interferir no processo atual, o momento da enunciação. A interferência é 

percebida pelo seu estado de espírito que mudou depois que começou a refletir sobre a 

infância. Vale salientar que a expectativa que tive ao levantar o questionamento sobre a 

mocidade foi frustrada, no sentido de pensar que a referida fase fosse melhor do que a 

de antes. Enganada comigo mesma, comecei a colocar-me no lugar daquela senhora. 

Depois que saiu de casa, passou a conviver com sua avó, que morava em um 

povoado próximo a cidade. Sua avó, pessoa a quem tinha muito respeito, apesar dos 

maus tratos, lhe acolheu em sua casa (mencionou que também apanhava muito da avó, 

como ocorria antes, quando estava na casa do padrasto e da mãe). Por causa disso, 

resolveu sair da casa da avó a fim de encontrar melhores condições de vida. Veio para a 

cidade de Itabaiana.  

Lembra-se:  

Dia de sexta-feira, butei um vestido de saco, somente as tira, 
que se ajuntasse na frente, atrás ficava descoberto.  

Aí vim pra rua, nunca tinha sabido o que era Itabaiana. Aí vim, eu 

bati essa rua todinha (com o dedo faz movimentos circulares), de porta 

em porta procurando um emprego. Quem era que ia me dar um 
emprego? ‘Ninguém’. Uma menina com dez anos, cabelo deste 
tamanho (enfatiza com as mãos), só tinha piolho. Com dez anos, eu 
não sabia o que era uma calcinha (em tom de voz baixo) eu não 
sabia. 

Aí andei, andei, andei, andei, andei, procura aqui, procura acolá, 

procura daqui, procura acolá. Chorando. Quando cheguei na rua da 

“boca da mata9”, lá por trás da Igreja. 

Cheguei numa casa, a mulher chamava D. Nevinha. Aí eu 
chorando, aí uma menina saiu pra fora, mãe, aqui tem uma 
menina chorando, pedindo esmola. Mas aquilo me deu um 

desengano tão grande.  

                                                 

9 A expressão “boca da mata” é o nome dado a uma rua, próxima a Igreja, que segundo os mais antigos, 
dava acesso a uma área desabitada, com muitas árvores e plantações. Hoje em dia, já foram construídos 

conjuntos habitacionais. 
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Aí eu, quando (suspira) a menina, ela disse: ‘minha fia leve uma 

batata e uma banana dê a ela’.  

Quando a menina chegou com a batata e a banana e disse ‘ói’aqui’. 
Aí eu... (balança a cabeça) aquilo foi mesmo que ter me dado uma 
facada. 

Aí eu disse: ‘minha filha, eu não tô pedindo esmola não, eu 
quero é trabalhar’.  

Eu vim direto da caixa d’água, numa casa do tio meu que eu tinha. 
De lá eu saí porque eu também não aguentei.  

(Gravação feita em 07.2014) 

 

Lembra-se muito bem do tecido que era feita sua roupa e da coragem em 

desbravar as ruas da cidade de Itabaiana em busca de emprego. Segundo Bergson (2011, 

p. 61): “(...) o passado só retorna à consciência na medida em que possa ajudar a 

compreender o presente e a prever o porvir: é um batedor de ação”. Dito dessa forma, a 
retomada do passado pela consciência proporcionou a D. Gorda rememorar cenas de 

uma infância despedaçada, desprovida de oportunidade e de condições mínimas de 

sobrevivência.     

A narradora é consciente de que sua idade, a falta de experiência e a sua 

aparencia eram grandes impedimentos para conseguir uma ocupação “Quem era que ia 
me dar um emprego? Ninguém. Uma menina com dez anos, cabelo deste tamanho 
(enfatiza com as mãos), só tinha piolho. Ela sabia que, além da idade, a aparência 

também era um ponto negativo, uma vez que não havia condições para cuidar da 

higiene pessoal. Por outro lado, tinha a certeza de que o emprego poderia lhe 

proporcionar condições de vida melhor do que aquela que vivia.   

Outro fato que ficou marcante em sua memória foi o desconhecimento da peça 

íntima, a calcinha.  Isso a fez refletir sobre as péssimas condições de vida em que viveu. 

Ao dizer que nunca teve uma calcinha, fiquei estarrecida, pelo fato de desconhecer uma 

peça íntima feminina tão comum e indispensável. Entretanto, de acordo com contexto 

da época, a calcinha era uma peça íntima acessível apenas a quem tinha condições 

financeiras, razão pelo qual a rezadeira não possuía. No mesmo instante, consigo 

entender que as condições de carência extrema em que vivia, e de suas privações, sem 

dúvida, contribuíram para isso. 

A busca por um lar e uma família que lhe acolhesse era maior do que suas 

privações. Assim, enfatiza com a repetição de ações verbais demonstram persistência: 

“Aí andei, andei, andei, andei, andei, procura aqui, procura acolá, procura daqui, 
procura acolá”. A repetição também indica o deslocamento no espaço e longa duração 

temporal – andou muito e por muito tempo.  



83 

 

A persistência lhe cansou, mas deu resultados. Chega a uma casa e logo é 

abordada pela filha da dona da casa, achando que D. Gorda estivesse pedindo esmolas. 

Mesmo sem boas condições de vida, isso lhe deixou desconsertada: “Mas aquilo me 
deu um desengano tão grande”, porque não queria apenas comida, mas um trabalho. 

Nesse momento, dá um suspiro profundo, demonstrando o esforço que sentia por 

estar trazendo à tona aquelas lembranças. A esmola era a certeza de que não haveria 

vínculo empregatício, lhe deixando mais uma vez vulnerável à mesma situação de 

abandono. O ato de não aceitar aquela esmola indica que a narradora estava dizendo 

NÃO àquela realidade, que não aguentava mais. Com isso, diz qual seria o motivo de 

estar ali – busca do acolhimento de uma família. Continua: 

 

 

Aí, vim’embora.  

Aí ela (a filha da dona da casa) disse:  

─ Voltou, Mãe, a menina não tá pedindo esmola não, mãe, a menina tá 

querendo trabalhar, mãe.  

Aí ela (a dona da casa) disse:  

─ Minha filha, eu não posso pagar uma empregada. Você sabe que eu 

tenho sete filhos, seu pai trabalha e eu vivo nessa máquina direto, pra 

ajudar seu pai pra dar de comer a vocês e dar o estudo a vocês, como é 

que eu posso butar empregada dentro de casa.  

Aí eu butei p’a chorar. 

 Aí a menina disse: 

─ Mãe bote, mãe, a bichinha p’a dentro, mãe, bote, mãe, a 
bichinha.  

E começou, e já de noite. Sei que ela disse: 

─ Mande ela entrar.  

Aí eu entrei, quando ela espiou, ela disse: 

─ Ah (fez um gesto de susto e põe a mão no quadril), menina d’onde 
você é heim? “Que dava p’a espantar mesmo”.  

Aí eu disse:  

─ Eu sou de Ticumbe.  

─ Onde fica esse lugar?  
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Eu disse:  

─ De Timbaúba pra lá a duas léguas.  

─ Você tem mãe?  

Eu disse: 

─ Tenho. 

─ Você tem pai? 

Eu disse: 

─ Tenho não. Tenho uma avó, aqui na serra do Caldeirão.  

─ Minha Nossa Senhora, como é que uma mãe despreza uma 
menina dessa, pelo meio do mundo, numa situação dessa, né mãe 
não.  

Aí ela ficou e disse: 

─ É... você vai passar a noite aqui, quando for amanhã você vai 

simbora, porque eu num posso não, minha filha, eu tenho sete filho, 

vivo nessa máquina direto, costurando pra fora, pra ajudar meu 

marido.  

Aí eu: (baixou a cabeça) (truncado).  

Aí, ela foi no guarda-roupa da filha, trouxe um vestido, uma saia, 
e me deu um chinelo que os pés era chão, que eu num tinha naDA. 
Aí p’eu tomar banho e me deu um pente, aí eu fui tomar banho, e um 
sabonete. Minha nega, quando eu cheguei lá, que tomei banho, me 
enxuguei, me deu uma toalha, me enxuguei.  

Aí ela botou, eu vesti a saia, botei a saia, vesti a roupa, mas num 
sube vestir a calça, a calcinha era dessa duas banda, calcinha de 
botão, nunca tinha visto.  

Aí eu cheguei perto dela e disse:  

─ Pra que isso aqui, heim?  

─ Minha fia, você pode tá com dez capa, num teve uma coisa dessa, 

num tá vestida, isso aqui é uma calcinha.  

Aí abotoou de um lado, mandou butar a perna e puxou pra cima, foi 

como eu aprendi a vestir calça. Eu com dez ano.  

Aí, eu sei que fiquei, aí passei a noite, num quis comer, chorando, 
porque ela disse que ia mandar-me de volta. 

─ “Coma minha filha”.  
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Eu, morrendo de fome, que eu tinha passado o dia de fome, mas não 

comi, desgosto.  

Aí, quando o marido dela chegou, dez horas da noite, seu Alberto, 
que ele trabalhava no Recife.  

Ele disse:  

─ Oxem Nevinha, aumentasse a família?  

Aí ela começou a contar...  

Ele disse assim:  

─ Minha véia, tome conta dela, igualmente você toma conta de 
seus filhos, por cade que, dá pa dez dá pa vinte. Num despreze ela 
não, enquanto num aparece a família dela.  

Aí eu já fiquei com outra alma.  

Aí pronto, quando foi, aí ela já tinha cuidado na janta.  

Ela disse: 

─ Olhe Severina.  

Eu disse: 

─ Meu nome não é Severina não.  

─ Por quê?  

─ Meu nome é Gorda.  

─ Apoi Gorda, amanhã eu quero comer um cozinhado pelas suas 
mãos, que eu vivo aqui direto, que eu num posso nem cozinhar. 
Você sabe fazer alguma coisa?  

─ Sei cozinhar feijão de água e sal, barrer a casa, lavar prato.  

Aí ela, pronto. Quando foi bem cedo, eu vi o comer que botaram 
na mesa.  

Quando foi bem cedo, eu descasquei macaxeira, descasquei 
inhame, batata, botei no fogo, fiz um pão de milho, que eu fazia 
em casa, embora que lá era num pano de, numa panela de barro, 
com pano. Mas lá era diferente já.  

Aí eu fiz tudinho, fiz o café, barri o quintal todinho, e eles 
dormindo, barri o quintal todinho, barri a frente da casa, apanhei 
o lixo tudinho, ajeitei tudinho, lavei uns prato que tinha ficado 
sujo (faz movimentos representativos). Aí fiquei lá, esperando que 
eles se acordasse. Varri a casa todinha, só ficou o quarto. A bassoura 
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é dessas de agave, barri a casa todinha, num fazia zuada, biscuit 

(truncado), eu tirava daqui (faz gesto representando o modo como 
limpava) e butava no mesmo canto, aí ta certo.  

Sei que quando ela acordou-se, ela disse: 

 ─ Humberto pelo amor de Deus, apois a menina num já fez tudo.  

Aí ele disse: 

─ Tá vendo mulher, e sem ter ensinado, tá vendo (truncado).  

Eu sei com pouco tempo eu (truncado). O feijão, ela me amostrou 

como era que botava, eu botei tudinho no fogo, ajeitei, pronto.  

No outro dia, ela não fez mais nada. Tomou conta da máquina 
dela, costurando e eu bem cedo me levantava, botava o café dos 
meninos, levava os meninos pra escola, tudinho.  

Quando chegava, já tava barrendo a casa, ajeitando tudo, lavava a 

roupa, pano pesado ela lavava; agora a roupa dos menino, quem 

lavava era eu, pano pesado ela lavava na sexta-feira.  

Pronto, e assim, passei onze anos na casa dessa mulher. Ela foi mãe, 
foi vó, (conta os dedos) foi tudo pra mim. Eu, hoje, não sou uma 
pessoa que preste porque eu num dei valor. 

(Gravação feita em 07.2014) 

 

 

A dona da casa, D. Nevinha, não podia ter empregada doméstica pelas condições 

que também vivia, conforme explicou a menina de dez anos (D. Gorda). Esta, que já 

estava desamparada e desesperada por um emprego, chora. Já estava anoitecendo, e por 

isso, a mulher reconheceu o perigo de deixar uma criança sozinha e pediu que entrasse.  

A narradora lembra que, assim que entrou na casa dessa mulher, foi recebida 

com um susto, pois andava maltrapilha.  A mulher questionou sobre o lugar de onde 

veio, e quem eram seus genitores. Nesse momento, a mulher reage não aceitando a 

atitude da mãe de D. Gorda – em deixá-la sozinha na rua. 

Diante daquela situação, D. Nevinha permitiu que ficasse naquela noite, apenas 

uma noite. Nesse dia, Dona Gorda descreve a cena da atitude tomada pela dona da casa, 

mulher que lhe deu roupa, calçado, produtos de higiene pessoal e também abrigo. 

Lembra-se de que encontrou, no meio das roupas que ela trouxe, uma calcinha. Mais 

uma vez, explica que nunca tinha visto. Como não sabia, a mulher explica a importância 

da peça e a ensina a vestir.  
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A consciência de que só iria passar a noite lhe deixou triste e sem apetite. Mas 

foi a atitude do marido que mudou sua situação. Por isso, quando ele disse: “minha 
véia, tome conta dela, igualmente você toma conta de seus filhos, por (ca de) que dá 
pa dez dá pa vinte. Num despreze ela não, enquanto num aparece a família dela”, a 

alma de D. Gorda se encheu de esperança, na certeza de dias melhores, pois o 

sentimento de acolhimento fora restituído. 

Uma passagem que merece ser enfatizada é o trecho do relato em que não se 

identifica pelo nome de batismo, mas pelo apelido. Quando a senhora lhe chama pelo 

nome, a menina arrebate, dizendo: “meu nome não é Severina não. Por quê? Meu 
nome é Gorda”. A colaboradora lembra que sempre foi chamada desde criança por 

“gorda”, nome com que até hoje é conhecida. O apelido, além de remeter a uma 

dimensão sentimental e afetiva familiar (da mãe e da avó), serve como um instrumento 

social de auto-identidade, e, ao mesmo tempo, imprime o modo como quer ser 

identificada pelo outro. Sobre as marcas identitárias, Oliveira (2006, p. 73) assevera: “E 
em sua condição de pessoa esse “Eu social”, esse ator reflexivo não apenas assegura sua 
auto-identidade pela consciência que tem de sua história pessoal, mas, ainda, reconhece-

se enquanto tal diante dos outros”. 

Essa questão me fez refletir sobre como o apelido “gorda” é compreendido no 
momento atual, século XXI. É visto como algo negativo por conter um valor semântico 

e designações que depreciam a pessoa. O apelido, quando humilha, ficou conhecido 

como “bulling”. Atualmente, se ouvirmos alguém sendo chamado de “gorda”, logo será 
surpreendido como preconceituoso, uma vez que “ser gordo” representa uma afronta, 
pois subentende-se que a expressão pode afetar o psicológico e o emocional da pessoa. 

Hoje, “ser gordo” não é o padrão de beleza desejado.  

Vale lembrar que D. Gorda faz parte de uma geração em que “ser gordo” era um 
padrão de beleza, sinônimo de saúde, alimentação farta e formosura. Sendo assim, não 

havia problema em ser chamada por “Gorda”. No caso da narradora, ela não se 
incomoda, pois seu apelido já se tornou uma marca identitária na comunidade onde 

mora. 

Nesse mesmo relato, a menina é questionada sobre os domínios dos afazeres 

domésticos: “Você sabe fazer alguma coisa?”. O questionamento “do saber fazer 
alguma coisa” lhe obriga a dominar alguma atividade doméstica. Além de possuir um 

pouco desse domínio, D. Gorda comprova em seu discurso que também foi capaz de 

aprender vendo alguém fazendo. A observação é sua principal aliada na aprendizagem. 

Com muita atenção, observa o que é feito pela dona da casa, se mostrando capaz de, aos 

dez anos, assumir as obrigações de uma casa.  

A narrativa de D. Gorda está centrada no “dizer” do “saber fazer”, ou seja, relata 
detalhadamente como foram feitas as comidas, como foi arrumada a casa e limpo o 

quintal. A relação entre o dizer e fazer são justificadas por Certeau (2014, p. 141):  
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Então se poderiam compreender as alternâncias e cumplicidades, as 
homologias de procedimentos e as imbricações sociais que ligam 
as “artes de dizer” às “artes de fazer”: as mesmas práticas se 

produziam ora num campo verbal, ora num campo gestual; elas 

jogariam de um ao outro, igualmente táticas e sutis cá e lá, fariam uma 

troca entre si – do trabalho do serão, da culinária às lendas e às 

conversas de comadres, das astúcias da história vivida às da 
história narrada (gripo meu). 

 

  

O autor defende que as “artes do dizer e do fazer” estão imbricadas, podendo ser 
produzido pelo campo verbal e/ou gestual, numa constante troca de ações. Certeau 

(2014) acrescenta às essas artes, a arte do pensar, que por sua vez é determinada pela 

“memória-saber”.  

A perspicácia da menina provocou admiração nos donos da casa que não 

acreditaram no seu potencial. D. Gorda conclui informando o tempo que passou na casa 

de D. Nevinha. No relato, reconhece a importância daquela mulher para sua vida, de 

maneira que ela foi a principal referencia feminina: “Pronto, e assim, passei onze anos 

na casa dessa mulher. Ela foi mãe, foi vó, (conta os dedos) foi tudo pra mim”. Eu, 
hoje, não sou uma pessoa que preste porque eu num dei valor.  

O fato de D. Gorda não ter ido morar em outra cidade com a família que a 

acolheu deixou marcas em seu coração como a saudade e um sentimento de culpa, o que 

justifica o posicionamento final de “não ter dado o verdadeiro valor à vida”. Nesse 
momento, silencia e não conclui seu pensamento.  

Depois de alguns instantes, lembra-se de um sonho que mudou a vida daquela 

família que a acolheu. O sonho relatado contradiz (vai de encontro, nega) a afirmação 

anterior, a de que seria uma pessoa ruim. Acompanhemos:  

   

“Sim!!! Deixe eu contar um situação que aconteceu comigo, 
quando eu morava na casa de seu Humberto...Eu tive um sonho” 

 

O sonho 

   

Que quando eu disse assim, “oh meu Deus, eu queria que Jesus 
ajudasse ele, p’ele (o dono da casa) comprar um (truncado) 
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carrinho vei, pra ele num pagar tanta passagem”. Aí de noite, eu 
tive um sonho.  

Uma vaca me pegando. Ói, era uma carreira que eu dava e a vaca me 

abanava, pegava assim na ponta (faz movimentos com os braços), na 

minha roupa e me abanando e eu os grito.  

Ela foi e me acordou:  

− Severina, Severina, Gorda, Gorda, o que é que tu tem mulher?  

Eu fiquei doida assim (faz um gesto como se tivesse acordando), mas 

assim mesmo, deu pra decifrar o sonho.  

Aí quando foi bem cedo, eu disse assim:  

− Seu Humberto, jogue vaca, que o senhor vai tirar dinheiro.  

Ele disse:  

− Por que minha filha? 

− Porque eu tive um sonho.  

Ele disse:  

− Minha fia, sonho é ilusão.  

Eu disse:  

− É não ( balança a cabeça), é não. E Não é, e não é.  

Ele disse:  

− Minha fia, e como é que eu vou jogar que eu num tenho um tostão.  

Eu disse assim:  

− Eu tenho cinco mi rei.  

Eu tinha esse dinheiro, foi um véi que me deu, na porta dela, e eu 

tinha guardado esse dinheiro.  

Aí eu disse assim:  

− Eu lhe dou, pro senhor jogar.  

Ele disse:  

− Me dê não, me empreste.  

Eu peguei, e dei o dinheiro a ele. Ele foi pra banca de seu Adones, 
chegou lá e jogou VACA.  



90 

 

De manhã, quando foi de doze hora, Vaca. Aí eu fui, dona 
Nevinha foi pegar o dinheiro, o resultado, que o rapaz veio trazer. 
Aí ela foi pegar o dinheiro e eu fui com ela.  

Eu digo: − Me dê cinco real aí.  

Aí eu joguei touro, pra noite.  

Quando foi de noite, TOUro (bate na palma da mão). Tirei esse 
dinheiro. Bom é o pacote (faz gestos representando o pacote em 

mãos) que Dona Nevinha tirou. Quando ele chegou de noite, quando 

ele chegou do serviço, tinha dado touro, vaca lá, ele tinha (truncado). 

Aí ele foi e jogou touro lá, e deu touro. Deu três dias carriado, 
touro e vaca. Três dias.  

Aí ele disse:  

− “Graças a Deus!” (levanta a cabeça e o olhar para cima) ( estende 

as mãos, em forma de agradecimento a Deus).  

Aí ele disse: 

 − Eu vou comprar uma casa pra mim e comprar meu carro e vou 
morar em Brasília.  

Aí ele pelejou, aí foi ele e a mulher e eu, compremos, ele comprou a 

casa, pensando que’u ia. Comprou a casa, comprou o carro.  

(gravação feita em 07.2014) 

 

D. Gorda presenciava as dificuldades daquele casal; ela, ter que costurar para 

ajudar ao marido, e ele tendo que viajar para trabalhar em outra cidade. Em um 

pensamento voltado para o patrão, D. Gorda rogava a Deus que o ajudasse a comprar 

um carro, a fim de facilitar sua vida.  

Nessa parte da narrativa, relata mais uma experiência da juventude. Teve um 

sonho com uma vaca querendo pegá-la. Quando acordou, percebeu que aquele sonho 

teria um significado: “mas assim mesmo, deu pra decifrar o sonho”, ou seja, foi 

capaz de interpretar aquele sonho, estabelecendo relações diretas com a vida real. Na 

cultura popular local, o sonho com animais está diretamente relacionado ao “jogo do 
bicho”, uma prática comum entre as pessoas da cidade que acontece da seguinte forma: 
a pessoa indica o nome de um bicho, de maneira que cada “bicho” possui um código 
com números. Caso o nome do bicho seja sorteado, a pessoa ganha a aposta, recebendo 

o prêmio em dinheiro. 

Como D. Gorda, desde criança, já possuía uma fé muito grande sobre o que 

enunciava, ou seja, acreditava no poder e na força da palavra “jogue vaca, que o 
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senhor vai tirar dinheiro”, pediu que jogasse no “jogo do bicho”, pois a vontade de 
ajudar aquele homem era muito grande. Este, por sua vez, achava que tudo aquilo era 

“ilusão”. Como a menina insistiu, a aposta foi feita, e o resultado foi positivo: “Ele foi 
pra banca de seu Adones, chegou lá e jogou VACA”.  

O estímulo para jogar o “Jogo do bicho” foi uma forma que encontrou para 
retribuir a bondade que aquele casal tinha feito por ela – desde o acolhimento familiar 

até a educação. Como ela sabe o poder de uma palavra enunciada, a realização do ato 

aconteceu: “De manhã, quando foi de doze hora, Vaca”. É importante mencionar o 

horário em que acontece o sorteio: um horário muito expressivo para a cultura popular, 

pois implica a força do sol, a imponência da luz. No contexto bíblico, há algumas 

passagens bem significativas que remetem a expressão “meio-dia”: “Foi ao meio-dia 

que Elias desafiou os profetas de Baal (1Rs 18,27.29), Jeremias menciona o “grito de 
guerra ao meio-dia” (20,16) e o destruidor que vem em pleno meio-dia (15,8). O meio-

dia também era a hora sagrada da oração (Sl 55,17)10”. 

 A recompensa da palavra profetizada veio à tona: “Aí eu fui, dona Nevinha foi 
pegar o dinheiro, o resultado, que o rapaz veio trazer. Aí ela foi pegar o dinheiro e 
eu fui com ela”.  

Dona Gorda sabia ainda que podia insistir no jogo, pois estava com “sorte”. Por 

isso, pediu a dona da casa mais cinco reais e insistiu: “Aí eu joguei touro, pra noite. 

Quando foi de noite, TOUro (bate na palma da mão). Tirei esse dinheiro. Bom é o 
pacote (faz gestos representando o pacote em mãos) que Dona Nevinha tirou”.  

A demonstração de fé que D. Gorda depositou em seu pensamento foi o 

principal motivo do resultado satisfatório: “Deu três dias carriado, touro e vaca. Três 
dias. O resultado também fez com que o homem confirmasse a crença em Deus: “Aí ele 
disse: graças a Deus!” (levanta a cabeça e o olhar para cima) (estende as mãos, em 

forma de agradecimento a Deus).  

Com isso, percebeu que Deus a ouviu no momento em que pediu ajuda. Para 

Zumthor (1993, p. 139), o entendimento da “voz” também ultrapassa a “palavra dita” 
conferindo um valor poético: “A voz poética é, ao mesmo tempo, profecia e memória”. 
O autor agrega à voz, a palavra profética, ou seja, a força ilocucionária que se realiza ao 

dizer e se presentifica na memória. Dessa forma, o “oral” passa a ser compreendido 

enquanto manifestação poética ao afirmar: “Considerarei como oral toda comunicação 
poética em que, pelo menos, transmissão e recepção passem pela voz e pelo ouvido” 
(ZUMTHOR, 2010, p. 32).  

                                                 

10 Cf. disponível em: http://rufinopinheiro.blogspot.com.br/2011/05/o-meio-dia-na-perspectiva-

biblica.html. Acesso feito em 15/092016. 

http://rufinopinheiro.blogspot.com.br/2011/05/o-meio-dia-na-perspectiva-biblica.html
http://rufinopinheiro.blogspot.com.br/2011/05/o-meio-dia-na-perspectiva-biblica.html
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O autor entende que a voz se torna poética quando tem a função de fazer ser 

ouvida. Em outro estudo, o autor acrescenta: “entendamos por poesia esta pulsão do ser 
na linguagem, que aspira a fazer brotar séries de palavras que escapam misteriosamente 

tanto ao desgaste do tempo, como à dispersão no espaço: toda palavra poética aspira a 

dizer-se, a de ser ouvida” (ZUMTHOR, 2005, p. 69). Essa dupla finalidade da poesia 

oral, representada por Zumthor por meio das ações do “dizer e do ser ouvido”, tem a 
memória e a tradição como recursos instigadores da voz. 

 Ao fazer referência à poesia oral, Fernandes (1972) amplia a concepção 

demonstrada por Zumthor, ao defender a relação tríade da voz – aquele que diz, ouve e 

o texto (a enunciação), conforme afirma:  

 

De um lado, o sujeito, que a comunica, empresta a voz, recorre à 

memória coletiva e à individual; de outro, o auditório, intervindo, 

estimulando, contestando, interagindo; no entremeio deles o texto, 

com sua dimensão cultural, ao mesmo tempo que comunica o “como 
ser” e o “como fazer” e com sua dimensão criativa, presente nas 
atualizações da performance e na capacidade de transformação pelo 

sujeito que o comunica (FERNANDES, 1972, p.36). 

 

 A poeticidade da voz, apresentada por Fernandes, vai além do que é defendido 

por Zumthor ao perceber que além de “falar e fazer ser ouvida”, há um elemento 
propiciador dessa relação: o texto na dimensão cultural. Nessa concepção, ao se 

apropriar do seu discurso, D. Gorda incorpora um elemento cultural – o sonho e o 

hábito do jogo do bicho.  

A performance reconstruída por D. Gorda também merece atenção: “Aí ele 
disse: “graças a Deus” (levanta a cabeça e o olhar para cima) (estende as mãos, em 

forma de agradecimento a Deus)”. No mesmo instante que disse, representou 

mimicamente o gesto simbólico cristão da gratidão.  A intenção foi atualizar (manter ou 

mudar) a cena vivida com o dono da casa, trazendo para a realidade um momento de fé.   

 Vale salientar que o relato do sonho foi uma forma que encontrou para refletir 

sobre um fato importante da vida – a relação íntima com Deus. O desejo realizado 

serviu para a reafirmação de sua fé, bondade e perseverança que traz consigo.  

 Depois que o casal recebeu o dinheiro que ganhou no jogo, decidiu sair da 

cidade em busca de melhores condições de vida. Entretanto, a menina-moça não quis 

acompanhá-los, pois sentiu dó em deixar sua mãe sozinha. Além disso, sua mãe 

precisava dela para ajudar nas despesas da casa. Lembra-se: 

 

A despedida  
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“Aí, no dia de ir, eu digo:  

─ Vou não (balança a cabeça), vou não.  

Com pena de mãe, que mãe já tinha vindo simbora, já tava 
aqui em Itabaiana. Eu pagava aluguel de casa pra ela, fazia tudo 
pra ela com (truncado).  

Ela me deu move, eu dei a minha mãe, tudinho. E pagava aluguel 

de casa pra ela. E arrumei umas lavagem de roupa, ela lavava umas 

roupas no rio e D. Nevinha sempre ajudava ela. Aí, mas com pena de 

mãe não fui.  

Mas o sonho dela era me levar-me. Aí ela comprou roupa bastante 

pra mim, deu um trocado a mãe. Aí pelejou e eu num quis ir. Num 

quis ir de jeito nenhum.  

Aí pronto, eles foram simbora pra lá. Depois que foram, ainda 
vi eles umas três vezes e depois acabou, num vi mais (pensativa). Aí 
fiquei sofrendo até a data de hoje.  

Aí, todo domingo eu ia pra casa de minha avó, pra Serra do 
Caldeirão, ia visitar vó, que vó era quase cega. Visitar, dar um 
banho nela, ajeitar a casa dela e trabalhando.  

Comecei a trabalhar em roçado, no roçado do povo, apanhando 

algodão, fazendo os ‘cambal. Aí butei pra cortar cana, amarrar a cana, 

tudinho, que’u já sabia de tudo. Foi assim. 

(gravação feita em 07.2014) 

 

 O fato de não ter acompanhado o casal, nos permite compreender o quanto os 

laços de sangue foram mais fortes: “Aí, mas com pena de mãe não fui”. Por outro 

lado, sabia o quanto era bem quista pela família de criação: “Mas o sonho dela era me 
levar-me. Aí ela comprou roupa bastante pra mim, deu um trocado a mãe”, sendo 

recompensada de alguma forma. 

A narradora termina seu discurso evidenciando a falta que aquele casal faz até 

hoje: “Aí pronto, eles foram simbora pra lá. Depois que foram, ainda vi eles umas 
três vezes e depois acabou, num vi mais (pensativa). Aí fiquei sofrendo até a data 
de hoje”.  O fato de não os ver mais a deixou triste e pensativa.  Além disso, estava 

certa de que aquelas pessoas lhe proporcionaram bons momentos; e a ausência garantia, 

portanto, o seu sofrimento.  

De volta à família materna, D. Gorda passou a estreitar o convívio com sua avó, 

visitando semanalmente. O carinho com a avó foi demonstrado através da atenção e dos 
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cuidados com a mesma: “Visitar, dar uma banho nela, ajeitar a casa dela e 
trabalhando”. O trabalho forçado também foi algo muito marcado em seu discurso: 

“Comecei a trabalhar em roçado, no roçado do povo, apanhando algodão, fazendo 
os ‘cambal. Aí butei pra cortar cana, amarrar a cana, tudinho, que’u já sabia de 
tudo. Foi assim”.  

O fato de não estar mais sobre a proteção da família de criação, obriga D. Gorda 

a enfrentar um trabalho desgastante na agricultura, como enunciou “que’u já sabia de 
tudo” era uma atividade já praticada na infância. O fecho do seu discurso “Foi assim” 
nos remete às finalizações de estórias fictícias, onde é declarado “FIM” após a 
apresentação do final da trama. Por outro lado, a narradora “bate o martelo”, 
confirmando tudo o que havia dito anteriormente.  

Os relatos de D. Gorda proporcionaram uma projeção do passado a partir da 

reflexão sobre fatos que considerou marcante na infância e juventude. Dessa forma, foi 

capaz de rever e reviver, por meio de texto (oral) e da performance, porque lhe foi dada 

a oportunidade de ressignificar fatos, lembranças e sentimentos que foram trazidos à 

tona pela memória. 

Diante do exposto, o discurso apresentado pelas rezadeiras nos permite 

compreender o quão abrangente é a voz, no sentido de mobilizar, além da fala, outras 

semioses, como a memória, o corpo, as sensações e sentimentos por elas instigados. 

Assim, o “dizer” dessas representantes da cultura popular está incutido de ações 
performáticas e valorativas, ou seja, o dizer está incorporado de sentidos (visuais, 

aditivos, táteis) e outras ações que, segundo Bakhtin, extrapolam o ato de “falar”. 

 Ao incorporar diferentes semioses à fala, as vozes das rezadeiras ficam 

revestidas de uma arte poética. Essa atividade discursiva compõe-se de elementos que 

vivificam a memória, trazendo, para o presente, lugares distantes e épocas remotas.  

Foram capazes de repaginar as histórias vividas, dando a estas, outro sentido. 

 Nesse sentido, o discurso promove a reflexão e avaliação das experiências 

adquiridas decorrer da vida. Essa forma artística verbal de produção e reprodução do 

que foi experimentado se funde com outras experiências adquiridas, nos fazendo 

conhecer um pouco da vida de cada rezadeira e do universo cultural onde estão imersas.  

 Ao passo que iam contando e descrevendo as situações, elas iam analisando e 

julgando o que foi positivo ou negativo naquela fase, tendo a coragem de assumir 

fraquezas, revoltas e ressentimentos, e tornar “público” momentos do cotidiano vividos 
na infância e juventude. A voz poética se manifesta também na maneira de se 

expressarem, no modo único como as rezadeiras escolheram as palavras e as situações, 

e como conduziram as narrativas. Segundo Fernandes (1972, p. 108): 

A poesia oral se define mais como liberação de energia (...). As 

expressões do riso ou de lamento, a voz quase grito ou acolhedora e os 

gestos arrebatados, incisivos ou leves e harmônicos do curueiro, bem 
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como a interação ou não do público, condicionam o ato poético, 

geram sentidos. 

 O autor, mais uma vez confirma que a poeticidade está nos detalhes do que é 

dito, nas expressões fisionômicas, nos gestos e na sensação que a voz é capaz de 

provocar naquele que fala e no outro. Por isso, a apreensão e recepção dessa voz 

também são “poéticas”, uma vez que também proporciona reflexão, para quem ouve ou 
lê os discursos. Fernandes (1972, p. 108) assume a dificuldade para captar a voz poética 

quando afirma que “(...) esse turbilhão de sentidos não é facilmente captado pela escrita. 

Eles comunicam o inefável, extrapolam os limites do verbo”.  

Jakobson (2009) estabelece relações diretas com o Folclore11, comprova 

experiências marcadas no campo da cultura a partir do que é criado e produzido pelos 

integrantes da comunidade. Suas discussões são geradas a partir de temas que envolvem 

a transformação da cultura: 

 

Para a Ciência do Folclore, nem o nascimento, nem a existência de 

fontes – que se situam fora do folclore – são essenciais, mas sim o fato 

de tomar emprestado, a escolha e a modificação do material tomado 

de empréstimo. Deste ponto de vista, a tese muito conhecida: “o povo 
não produz, reproduz”, não vale mais, pois não estamos habilitados a 

traçar uma fronteira intransponível entre produção e reprodução e a 

dizer que esta é de alguma forma inferior àquela. Reprodução não 

significa repetição passiva e, nesse sentido, não há entre Molière, 

adaptador de peças antigas, e o povo que, segundo Naumann, “arrasa 
um canto”, nenhuma diferença fundamental. A transformação de uma 

obra proveniente da arte “monumental” em obra de arte “primitiva” é 
também um ato de criação. Aqui, a criação se manifesta tanto na 
escolha das obras acolhidas, quanto no modo de ajeitá-las a fim de 
satisfazer outros hábitos e outras exigências (JAKOBSON, 2009, 

p.56). 

  

 O autor confirma a capacidade de apresentar ideias renovadas para sua época, no 

sentido de reconhecer positivamente a produção e reprodução do material produzido 

pelo povo, no momento em que as reformulações e adaptações satisfazem às exigências 

do grupo.  

Nesse aspecto, é importante entender que o discurso, percebido enquanto poesia 

oral, tem a capacidade de ressignificar os sujeitos inseridos numa dada comunidade, 

sendo reconhecidos como possuidores de conhecimentos e que são responsáveis pela 

manutenção/atualização da própria cultura da qual participam. 

                                                 

11 A percepção de Folclore defendida pelo autor está próxima do que é defendido pelos contemporâneos – 

acredita-se na mutabilidade cultural, cujas adaptações acontecem de forma natural na sociedade, diferente 

dos tradicionalistas, que acreditavam que manifestações populares eram imutáveis.  
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Nesse caso, a poética da voz das rezadeiras se configura de forma diferenciada, 

embora ambas apresentem as experiências orais e as memórias ressignificadas pelas 

lembranças. D. Zefinha traz uma voz embalada pela saudade de um tempo remoto. 

Apesar das dificuldades, a rezadeira manifesta um desejo de voltar ao tempo e reviver o 

que ficou para trás. Como é impossível, se apoia nas lembranças, fazendo eclodir uma 

memória rica em experiências orais. Das primeiras experiências orais elencadas, a reza 

foi tão importante que até hoje a tornou conhecida pelo ofício. Sobre o modo como 

aprendeu as rezas, foi passado para ela, a mulher que a escolheu percebeu habilidade e 

carisma para exercer tal ofício. Aprendeu as canções e as brincadeiras ouvindo e 

repetindo, um mecanismo comum na comunidade. Dona Zefinha também guarda na 

lembrança as músicas cantadas em nome de seu pretendente para homenageá-la, como 

prova de um sentimento muito forte. Como o seu amado faria uma viagem ao Rio de 

Janeiro, deixou-a esperando. No desabafo, relata a emoção que sentiu e exemplifica 

com trechos da música a ela dirigida.  

Em relação à voz em D. Gorda, há um teor de superação. Uma mulher que, em 

seus discursos, mostrou-se forte e destemida. Uma voz poética que valoriza os detalhes 

de uma memória viva. O passado torna-se a porta de entrada para a reflexão de si 

mesma. Em cada cena narrada, vai descortinando o que merece ser dito. O exercício da 

voz deve-se, principalmente, ao estímulo constantemente das experiências orais, 

adquiridas pela sua avó e pelas pessoas de sua convivência, desenvolvendo a percepção 

da “leitura” de si mesmo e do outro. Assim, a observação fez de D. Gorda uma aluna 
aplicada quanto à aprendizagem dos valores e dos domínios orais: aprendeu a rezar 

observando atentamente as ações performáticas de sua avó materna. E não apenas a 

observação, a rezadeira possui uma sensibilidade apurada, a ponto de sentir o outro.  

Enfim, uma voz que ultrapassa o que está posto, dito, na medida em que é percebida, 

sentida e permeada pela existência do outro.   

A poética da voz em Dona Gorda é perceptível durante toda a narrativa. A 

intensidade como relata sobre sua infância, e a riqueza nos destalhes da construção da 

narrativa fazem das memórias, um recurso para a reconstrução do passado, de uma 

infância marcada pelo sofrimento. Entretanto, ela não guarda rancor, é capaz de avaliar 

positivamente tudo o que viveu, a partir de um processo de depuração; uma atitude 

encontrada para viver em comunhão com o sagrado.  

Portanto, foi solicitada às rezadeiras a palavra, e estas, com grande domínio dos 

recursos estético-expressivos, as transformaram em um evento comunicativo, 

permitindo que o corpo também falasse num diálogo harmonioso com a voz. 

Percebe-se, assim, que Dona Zefinha, assim como D. Gorda, ao contar as 

memórias da infância e da juventude, nos mostra o quão importantes foram essas 

lembranças. Por outro lado, deve ser enfatizado o modo como às práticas orais faziam 

parte de suas vidas, do seu dia-a-dia, cujos conhecimentos foram adquiridos com 

amigos, vizinhos e familiares. 
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3. EXPERIÊNCIAS RELIGIOSAS DAS REZADEIRAS: MEMÓRIAS DE UM 
OFÍCIO  

 

“Tudo quanto eu faço, eu faço com fé em meu Deus” 

(D. Gorda – gravação feita em 05/2015) 

  

 No capítulo anterior, foram evidenciadas as memórias da infância e juventude 

das colaboradoras da pesquisa: D. Zefinha e D. Gorda. Mesmo com histórias diferentes, 

nos emprestaram seus discursos e compartilharam com apreço os conhecimentos 

religiosos e momentos marcantes em suas vidas.  

 Devo lembrar que, nos relatos, as rezadeiras citaram pessoas que as 

influenciaram na apreensão do ofício, assumido já na infância.  A maneira como cada 

uma delas foi aprendendo a prática de cura despertou em mim a curiosidade em saber 

como, no decorrer da vida, foram construindo suas identidades e suas experiências 

religiosas.   

Como as colaboradoras aprenderam o ofício desde jovens, guardaram na 

memória muitas recordações. São histórias que remetem à fé, à tradição, e ao 

reconhecimento perante a comunidade. No que se refere às conversas com as rezadeiras, 

essas recordações deixaram-nas contentes e revigoradas na fé, por rememorarem 

“imagens-lembranças” de fatos religiosos. Para Ecléa Bosi (1994, p. 53): 

 

A lembrança é a sobrevivência do passado. O passado conserva-se no 

espírito de cada ser humano, aflora a consciência na forma de 

imagens-lembranças.  

 

Sobre o conceito de imagem-lembrança, Ecléa Bosi se apoia em Bergson ao 

defender a lembrança pura e que vem à tona da consciência um momento único, 

singular, não repetido, irreversível da vida (BOSI, 1994, p.49). 

 Durante a pesquisa de campo, percebi que as rezadeiras fazem questão de 

assumir seu ofício, ou seja, o caráter valorativo de “ser rezadeira” se torna evidente em 
seus discursos. Sempre que falam sobre sua vida, trazem, em sua memória, imagens-

lembranças de experiências direcionadas ao ofício – o domínio oral que promove a cura 

por meio da reza.   
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 Diante desse contexto, esse capítulo está destinado à exposição do domínio oral 

relacionado ao ofício “rezadeira”. Enfatizar esse aspecto se torna necessário para o 
estudo porque o ofício, além de ser o fio norteador das experiências religiosas das 

mulheres envolvidas na pesquisa, também se apresenta como uma prática de grande 

valor simbólico para as comunidades tradicionais. Por outro lado, o ofício torna-se o 

caminho de livre acesso ao conhecimento das regras que regem o domínio religioso 

popular.  

 No contexto específico desta pesquisa, as rezadeiras são representantes da 

tradição religiosa popular. Sobre religiões populares, Brandão (1980, p.121) descreve: 

“Nos estudos sobre o assunto no Brasil, as religiões descritas geralmente como 
populares são: catolicismo rústico do campesinato, o pentecostalismo tradicional, as 

modalidades arcaicas e atuais de cultos afro-brasileiros e os surtos messiânicos.” De 

acordo com Brandão, o ofício das rezadeiras em estudo faz parte da religiosidade 

popular ligadas ao catolicismo popular ou rústico.  

 Tal designação está relacionada ao fato da prática religiosa das rezadeiras ter sua 

“origem” no campo, na área rural ou no interior das cidades; uma prática que visava 
suprir, por meio de rezas, as necessidades das pessoas desprovidas de assistência 

médica, uma vez que ficavam vulneráveis a doenças e enfermidades. Assim, aqueles 

que passaram a ter acesso às fórmulas mágicas e aos rituais de cura, tornaram-se 

intermediadores do sagrado, passando a ter uma grande utilidade na comunidade: 

minimizar as dores ou incômodos e promover a cura de doenças e males físicos ou 

espirituais. 

A cultura popular religiosa tem a voz como instrumento de intermediação. É 

principalmente pela transmissão oral que essa cultura se perpetua, se constitui e se 

transforma, sendo capaz de transfigurar-se no próprio espaço de emancipação. A 

religiosidade de um povo mantém-se sempre viva e é a maneira mais fidedigna de 

representar a relação que mantém com o sagrado.  

Eliade (2008, p.164) enfatiza a necessidade de o homem crer no sagrado. 

Seja qual for o contexto histórico em que se encontra, o homo religiosus acredita 

sempre que existe uma realidade absoluta, o sagrado, que transcende este mundo, que 

aqui se manifesta, santificando e tornando-o real.  O fato de o homem utilizar-se das 

rezas como um dos recursos para chegar ao sagrado para livrar-se do “mal” faz dele um 

ser limitado e incompleto perante as doenças físicas e espirituais. Segundo Eugenio dos 

Santos (1983, p.188): “O recurso aos intercessores, celestes ou terrestres, deve ser 
entendido como uma manifestação de impotência do homem para, por si só, fazer 

frente às adversidades do corpo e do espírito”. A partir do exposto, recorrer ao sagrado 

é uma forma de o homem ter consciência de suas limitações diante dos problemas 

físicos e espirituais. 

 Essas pessoas que assumiram o ofício de rezadeira rezam para vários fins: 

afastar o mau olhado, espinhela caída, dor de cabeça, dor de dente, cobreiro, vermelhão 
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na pele, engasgamento, para apagar fogo, e até contra algumas enfermidades nos 

animais, enfim, são capazes de devolver o alívio causado por doenças físicas e 

espirituais. As detentoras desse conhecimento aprenderam com os antepassados a curar 

por meio de rezas e rituais. Uma vez que aceitaram dar continuidade a essa prática, 

passaram a ser intermediárias do Sagrado para servir à comunidade.  

Assim, as vozes, enunciadas pelas rezadeiras, ao estarem imbuídas de um 

discurso religioso, rememoram uma tradição com normas e modelos de comportamento 

próprios, contribuindo para a manutenção da cultura popular.   

 Na referida tradição, estão arraigados certos valores, marcas discursivas, 

identitárias e simbólicas que remetem a Deus, sendo reproduzidas nos discursos das 

rezadeiras comportamentos e ações que se assemelham a vida de Cristo. Sobre isso, D. 

Gorda informa: “assim como Deus viveu fazendo caridade, curando as pessoas, da 

mesma forma eu faço”.  

Em um dos encontros, houve casos em que a rezadeira12 (D. Gorda) pediu que 

eu esperasse um pouco, pois haviam chegado crianças para serem rezadas. Segundo ela, 

o reino do céu é das crianças e assim como Deus disse “deixai vir a mim as crianças”, 
ela procura seguir os ensinamentos do próprio Cristo. A interrupção da conversa comigo 

tem a ver com a afirmação acima, uma vez que priorizou, naquele momento, as 

necessidades das crianças, já que entende bem a fragilidade delas quando estão 

acometidas por alguma doença. Nesse mesmo dia, apareceram duas crianças, uma 

recém-nascida e outra aparentando ter de três a quatro anos de idade.  

 Enquanto a bebê estava sendo rezada por D. Gorda, a mãe da outra criança me 

dizia, em tom de voz baixo e em respeito ao ritual de cura: “daqui dessa área só tem 
Gorda p’á tirar olhado de criança”. Tal afirmação me fez refletir sobre algumas 
questões: a disponibilidade de D. Gorda para servir à comunidade e a credibilidade e a 

confiança depositada pela comunidade em uma pessoa que se utiliza da força da palavra 

e de um sistema de crenças para atender às necessidades da comunidade. Pereira (2002, 

p.143) acrescenta:  

A aceitação das benzedeiras e benzedores é uma condição 

essencial para que possam exercer as atividades de assistência 

aos devotos. É a sociedade que legitima a excelência dos 

serviços de benzedeiras e benzedores através dos discursos 

favoráveis que os devotos tecem sobre eles. 

 

                                                 

12 Encontro ocorrido em outubro de 2014. 
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Ayala (2015, p. 52) afirma que a cultura popular é regida por uma lógica da 

necessidade, em que solidariedade, auxílio mútuo, vida comunitária são importantes 

para a existência de suas diferentes manifestações.   

 O depoimento da mãe da menina que foi rezada, dando total credibilidade a D. 

Gorda, também corrobora o dizer de Brandão (1980, p. 48): “Mas a garantia de uma 
carreira bem-sucedida depende do modo como a comunidade dos seus fiéis, o conjunto 

dos seus clientes, ou os grupos sociais interessados, como um todo, nos seus serviços, 

constitui, avalia e determina as condições de sua prática religiosa”.   

Constatei, a partir da observação daquela situação onde me encontrava, que a 

rezadeira possuía atitudes bastante salutares – a caridade e a disponibilidade para estar 

sempre a serviço da comunidade. Elas rezam e não cobram pela prática de cura. Sempre 

afirmam que não negam a reza a ninguém e não cobram por isso. Entretanto, ambas as 

colaboradoras afirmam receber “agrados” como forma de agradecimento pelo bem 
praticado. “a gente não cobra, mas se a pessoa quiser agradar com alguma coisa, eu 
recebo” (D. Gorda). Sobre isso, Brandão, pesquisador da religiosidade popular, também 

menciona uma experiência pessoal com duas rezadeiras. Ele afirma que elas recusaram 

retribuição em dinheiro, embora esperassem que trouxessem pequenas quantidades de 

mantimentos de cozinha, como forma de agradecimento pelo bem praticado. “Porque a 
regra é que os sacerdotes do catolicismo popular não sejam remunerados pelos seus 

serviços” (BRANDÃO, 1980, p.51) 

Como recebeu o dom da cura, está sempre à disposição da comunidade para 

ajudar quem precisa.  No que se refere à disponibilidade para com a comunidade, D. 

Gorda lembra-se de uma época em que ocupava a maior parte do tempo para servir: 

 

Eu, eu... Agora não, baixou mais... Mas de primeiro, eu num podia 
nem comer. De tanta da gente aqui. Meu companheiro, quando era 

vivo, misericórdia! Ele chamava tanto do nome. Que ele tinha raiva 

quando o pessoal vinha aqui. É, é, era. E se fosse homem, aí era que 

ele dava a mutrica mesmo. Num queria que, um homem chegasse aqui 

p’a eu rezar ele (balança a cabeça). Virge Nossa Senhora! Agora tem 
muito médico, essas coisa. O povo só corre p’os médico. 

 

(gravação feita  em 08/2015) 

 

Nesse trecho, a rezadeira informa o quanto se dedicava à reza. Uma dedicação 

que a privava muitas vezes de poder dedicar-se à família, e isso incomodava seu marido. 

Este, por sua vez, não gostava que rezasse pessoas do sexo masculino. Mas, o 

compromisso assumido perante o Sagrado era superior ao desejo do marido. No 

discurso de D. Gorda, percebe-se como a prática de cura está interligada com a sua vida 
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pessoal. Por outro lado, é consciente de que a medicina e os conhecimentos científicos 

dividem o mesmo espaço com prática de cura das rezas populares, o que justifica a 

diminuição da procura em relação a um tempo anterior. 

Mesmo sendo uma prática religiosa emergencial, são capazes de atender às 

necessidades da comunidade. A comunidade torna-se importante para a validação do 

papel desempenhado pelas rezadeiras. Isto também ocorre em outras atividades culturais 

de comunidades tradicionais, não só do Brasil. Para Jakobson (2003):  

 

Suponhamos que um membro de uma comunidade tenha composto 

uma obra pessoal. Se esta obra oral se revela, por uma ou outra razão, 

inaceitável para a comunidade, se todos os outros membros da 

comunidade não se apropriarem dela, ela será fadada a desaparecer. 

  

 

O autor ressalta a importância da comunidade para a permanência ou não de 

práticas culturais, o que também ocorre, em Itabaiana, com as rezadeiras. Conforme os 

relatos, a prática de cura está diretamente relacionada à necessidade das pessoas da 

comunidade. Assim, aprende-se e/ou utiliza-se determinada prática religiosa popular 

porque há no grupo pessoas que acreditam, concordam e buscam tal ação. Dessa forma, 

a prática de cura passa a fazer sentido para a comunidade. Nesse caso, há uma relação 

de pertencimento e reconhecimento do papel desempenhado pelas rezadeiras na 

comunidade. 

Nesse aspecto, o pertencimento revela a identidade do indivíduo e do grupo. As 

pessoas que procuram as rezadeiras e buscam as rezas são pessoas que acreditam numa 

prática em que, recorrer ao sagrado, irá resolver algum tipo de problema físico ou 

espiritual. Assim, a rezadeira se coloca como parte da comunidade e da história do lugar 

onde vive através do conhecimento adquirido ao longo dos anos. 

De acordo com a tradição, essa prática de cura é acompanhada de instrumentos, 

rituais e algumas superstições. Sobre as superstições, lembro-me de D. Zefinha dizer-me 

que não rezava quando estava anoitecendo, nem se estivesse doente ou no ciclo 

menstrual. Para ela, a reza não tem muito efeito e prefere não rezar nessas situações. 

Ao falar sobre as rezas de cura, ambas relataram sobre os procedimentos, os 

instrumentos, os rituais e os resultados obtidos com a interseção ao sagrado. Assim diz 

D. Gorda: 

Eu rezo com qualquer coisa, seno verde.  

Tudo que a gente faz com fé... o que cura num é o ramo, o que cura é 

as palavras de Deus. A gente, tendo fé em Deus, tudo dá certo. 



102 

 

 

(gravação feita em 05/2015) 

 

 

No seu discurso, D. Gorda enfatiza que o ramo é apenas um recurso e o que mais 

lhe importa é a crença em Deus, a relação que mantém com o sagrado. Para a tradição, o 

ramo é um apoio simbólico na prática de cura, de maneira que ele serve para indicar se a 

pessoa está ou não com olhado e para absorver o mal ou a energia negativa que 

acompanha o doente. Se durante o ritual de cura o ramo verde murchar, a pessoa está 

acometida da doença, caso não murche, a pessoa não sofre desse mal. Durante as 

pesquisas, foi percebido que os galhos ou ramos utilizados pelas rezadeiras murchavam, 

as rezadeiras afirmavam a presença da mazela no corpo das pessoas.  

De acordo com a tradição, deve-se também rezar em voz baixa. O tom de voz 

está relacionado à força da reza. Rezar em “voz alta” pode comprometer a eficácia da 

cura da doença. O silêncio durante o ritual de cura é bastante comum entre as 

rezadeiras. Sobre o discurso religioso, Orlandi afirma:  

 

Discursivamente, então, a religião pode ser vista como o lugar em 

que, na onipotência do silencio divino, o homem encontra um espaço 

para preencher com palavras que delineiam o que podemos chamar 

sua vida espiritual. (ORLANDI, 1987, p. 8) 

 

 

 Pode-se apreender da autora que “o silêncio”, além de ser uma marca da 

formação discursiva religiosa, é uma estratégia necessária para manter o contato com 

Deus e o meio pelo qual o homem preenche a vida espiritual.  

 Em algumas visitas feitas às rezadeiras (principalmente D. Gorda), sempre a 

encontrava “rezando” em voz baixa, as palavras eram sempre balbuciadas. Fiquei atenta 

ao modo como rezava, muito concentrada e atenta ao ritual (posicionamento e 

movimentação do ramo sobre a pessoa acometida pela doença). Um dia perguntei por 

que rezava daquela maneira, em silêncio. Ela respondeu-me que era um costume, 

lembrou-me de sua avó, e que o que mais importava não era a pronúncia perfeita das 

palavras, mas a onipotência do silêncio divino, o contato íntimo com Deus. Aproveitei o 

momento para questionar se à força da palavra estava relacionada ao silêncio, se a reza 

perdia a força quando pronunciada em voz alta, e com muita certeza disse-me que não 

acreditava nisso, que a fé que possuía em Deus era o que mais importava.   
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 Com isso, são capazes de enxergar o que não é visível aos nossos olhos, de sentir 

o que não é perceptível aos nossos sentidos, enfim, sabem perceber boas e más 

intenções, doenças no corpo e na alma, e comunicar-se com o sagrado. Enfim, são 

mulheres com suas formas diferentes de compreender o mundo, estabelecendo forte 

ligação com Deus. 

 Uma prática oral como essa está envolvida por elementos que são constituídos e 

delimitados pela própria tradição. A crença, a simbologia, a noção de tempo e verdade, 

a recepção e a performance, enfim, são elementos que merecem atenção por ajudarem a 

compor  o cenário de uma prática religiosa que se mantém e se atualiza em cada 

contexto social.  

Calvet (2011) estabelece relações entre tradição e história. Segundo o autor: 

“Um texto de tradição oral, obviamente, está imerso em uma cultura e em uma ideologia 
que lhes conferem a maioria de suas características. E essas características, por sua vez, 

relacionam-se diretamente com a história”. (CALVET, 2011, p. 111).  

Para isso, o autor aponta duas características: a noção de tempo e a noção de 

verdade histórica. Essas duas características se fazem presentes na maioria dos discursos 

dos representantes da cultura popular.  

Sobre o tempo, o autor afirma: “(...) é evidente que a noção do tempo, 

fundamental para a compreensão da cultura em questão, é de uma importância muito 

relativa para o historiador e interessa mais ao etnólogo”. (CALVET, 2011, p.112). A 
relevância do tempo para a etnologia justifica-se pelo fato de o etnólogo lidar com as 

relações temporais dos colaboradores da forma mais flexível possível, de maneira que 

não é exigido organização temporal, pois é percebida a plasticidade das vozes sobre a 

relação presente-passado. 

Quanto ao tema verdade: “lá onde o historiador confronta as fontes, compara as 

diferentes versões e, por uma crítica dos textos, tenta extrair a verdade histórica, a 

tradição oral teria antes de justapor, sem dar atenção ao problema da coerência interna”. 
(CALVET, 2011, p.112). Desse modo, a “Verdade” não deve ser questionada, apenas 

apreendida enquanto desejo de autoafirmação. É notável o valor de verdade que os 

representantes da tradição expressam em seus depoimentos, em seus discursos. Ao 

contarem um pouco da vida religiosa, trazem consigo as experiências das rezas de cura 

e muitos ensinamentos. Segue abaixo, as memórias religiosas das duas rezadeiras. 

 

3.1. Memórias do ofício de Dona Gorda 

 

  Enveredar pelos caminhos da oralidade, ligada a práticas tradicionais, é 

permitir ser fascinado pela riqueza de conhecimentos que as pessoas mais velhas trazem 



104 

 

consigo. Embora o tempo passe, e surjam sempre inovações, entre as quais os recursos 

tecnológicos, que têm permitido uma comunicação à distância e uma aproximação entre 

pessoas, o conhecimento adquirido pelos mais velhos continua sendo propagado aos 

amigos, vizinhos e familiares de modo direto, através de conversas e trocas de 

informações. 

 Com isso, os conhecimentos, os valores e as experiências dos mais velhos 

apresentam uma importante função na sociedade: manter viva a identidade, a memória e 

a história de vida da rezadeira e da comunidade.  Segundo Ecléa Bosi (1994, pag.18), “a 
função social do velho é lembrar e aconselhar – memini, moneo – unir o começo e o 

fim, ligando o que foi e o por vir”. 

 Assim, saber ouvir o que as pessoas “comuns” falam, por meio das lembranças 
do passado, vivas ainda na memória, torna-se a base para entender melhor o significado 

que cada pessoa pode dar a sua própria vida e ao meio em que está inserida, além de 

permitir a aproximação dessas pessoas com a história local, que muitas vezes passam 

despercebidas ou são ignoradas pela História tradicional.   

 As práticas orais das rezadeiras populares da região itabaianense são reveladas 

através da presentificação da memória que sempre suscita performance. Nos relatos 

sobre as experiências religiosas, D. Gorda atribui a sua avó os ensinamentos orais 

religiosos aprendidos. Conforme afirma: “Tudo quanto eu sei, o que eu sei, eu só 
aprendi com minha avó”. A entrevistada aproveita o ensejo para falar um pouco sobre 

sua avó, por considerar uma mulher destinada, inteligente e compromissada com a 

comunidade. Assim informa: 

 

Ela começou a pegar menino, ela tinha dez ano. Primeiro menino 
que ela pegou, cortou o imbigo. Ela tinha dez ano! Chegou na casa 

de uma mulher e a mulher tava morrendo lá. Tendo menino sozinha, 

sem ninguém! Ela foi... e o menino nasceu, e cortou o imbigo, e deu 

banho. E daí ficou. 

Aí, o pai dela foi lá arengar com a mulher. Porque ele disse, “ela não 
tinha uma mulher veia, nem tinha uma moça diante meio, ele tinha 

uma criança”. Ela disse: 

- Mas eu num chamei cumpade. Ela passou e viu eu agoniada. Aí o 

menino nasceu e ela cortou o imbigo cumpade! 

 

Aí, até hoje. Ela morreu, mas ficou o dom dela no mundo. Minha 

avó era muito sabida... A doença que ela visse que não tinha cura, 

podia levar pro médico. É ... ela sabia. Ela sabia até a hora que a 
pessoa ia morrer”. 
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(gravação feita em 05.2015) 

 

Desde muito jovem que sua avó atuava como parteira e rezadeira. Ofícios que 

ela foi aperfeiçoando no decorrer da vida. Conforme D. Gorda, desde pequena que sua 

avó sentia necessidade de servir à comunidade, com atitudes questionadas pelos mais 

velhos. Sobre a forma de apreensão do oficio, D. Gorda nos dá a certeza de que sua avó 

recebeu um dom de Deus. Enquanto admiradora de sua avó, a neta elenca as virtudes 

(de sua avó): sábia, destemida e enviada por Deus. No decorrer do relato, informa, com 

orgulho: 

 

Mulher, ela era parteira, se o cumpadre fosse buscar ela, a mulher 

tivesse que morrer de parto, que ela não dava jeito, ela nem ia, ela 

dava uma desculpa e tudo e num ia, porque ela sabia que a mulher ia 
morrer... 

(gravação feita em 05/2015) 

 

Conforme anuncia a colaboradora, sua avó não sabia apenas retirar “resto de 
parto”, mas previa até a morte da parturiente, a última consequência do parto. Uma 

atitude inexplicável para a ciência e para a medicina. Pode-se afirmar que a avó tinha 

uma sensibilidade e uma espiritualidade muito forte perante aquele que ajudava, sendo 

capaz de perceber quando as ações futuras seriam irreparáveis. Ações de 

pressentimentos que chamam a atenção de D. Gorda, mantendo-se presente na memória. 

Nesse aspecto, as memórias sobre a avó, guardadas por D. Gorda, estão 

relacionadas à prática com rezas e ao grande poder que possuía para exercitar sua fé. E 

foram essas memórias que D. Gorda foi construindo sua identidade.  De acordo com 

Zumthor: “Ninguém duvida que nossas vozes carreguem a marca de alguma 

“arquiescritura”, mas podemos supor que a marca “se inscreve” de outro modo nesse 

discurso, tanto menos temporal porque ele está melhor enraizado no corpo e se oferece 

melhor mais à memória, e só a ela. (Zumthor, 2010, p, 25). 

 O autor defende que as vozes possuem uma marca que, além de estar enraizado 

no corpo, está a serviço da memória. Ele acrescenta: “A oralidade interioriza, assim, a 

memória, do mesmo modo que a especializa: a voz se estende num espaço, cujas 

dimensões se medem pelo seu alcance acústico, aumentada ou não por meios 

mecânicos, que ela não pode ultrapassar”. (Zumthor, 2010, p.41)  

 Para Santos (2006, p. 15) a memória é muito mais do que reviver fatos passados, 

são lembranças que continuam vivas, podendo ser avaliadas, reavaliadas e 

transformadas quando são exteriorizadas em um grupo social. Sobre memória, a autora 

defende: 
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Reviver o passado ou descobrir sua significação, não significa 

reencontrar ou recriar os fatos, as sensações ou as vozes tal qual foram 

vividos, ouvidos ou sentidos em algum momento do passado. Implica, 

pelo contrário, refazer, reconstruir e repensar as experiências do 

passado com as imagens, as palavras e as ideias de hoje (SANTOS, 

2006, p. 15).  

 

A memória possui, pois, a capacidade de, pela voz e sensações, explicar o 

passado e entender o presente, alimentando a alma com lembranças, imagens e 

momentos que merecem ser repensados, conservados e transmitidos àqueles que 

estiveram ou não presentes.  

Dona Gorda esclarece o motivo pelo qual sua avó a escolheu para o repasse da 

tradição: “Dos netos dela, quem fazia afago a ela só era eu, só era eu”.  Sua avó 

escolheu a neta por afinidade, uma forma bastante comum na tradição – escolhem-se 

pessoas próximas e com que tenham uma boa relação de convivência.  

Como a neta sempre acompanhava a avó, “e para onde ela ia, me levava junto”, 
a relação de proximidade e afinidade, além de estreitar os laços familiares, contribuiu 

para a apreensão dos ensinamentos de sua avó. Dona Severina, desde a infância, passou 

a ficar mais atenta aos ensinamentos de sua avó. Sobre os ensinamentos das rezas 

confirma: 

 

E a reza eu aprendi, minha avó rezava espinhela caída, ventre caído, 

peito aberto, dor de cabeça, carne triada, isso aprendi com minha avó. 

Quando não era na igreja, todo dia tinha um terço na igreja, e eu 
rezava, e fiquei até a data de hoje. 

 

Ela tinha as devoções dela, mas eu não aprendi nenhuma. Também 

ela num rezava pra eu ver. Minha avó era muito sabida. O que eu 
ouvia ela rezar era olhado, ventre caído, que dá em criança, aí eu 
aprendi, que ela rezava alto.  

 

(gravação feita em 09/2014) 

 

 

Fala com satisfação sobre a grande sabedoria que tinha sua avó, principalmente 

no ato pragmático/ilocucionário, na força da palavra de dizer algo sobre alguém ou 

sobre alguma coisa. D. Gorda afirma que algumas rezas eram proferidas pela sua avó 
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em voz baixa, e justamente foram aquelas que D. Gorda não aprendeu, embora tivesse 

desejo de aprender. Não podemos afirmar se o tom de voz baixo estaria relacionado à 

imposição da fé, ou seja, se sua avó acreditava que a reza perderia a força se rezasse em 

voz alta.  Sabe-se apenas que algumas rezas eram rezadas por sua avó apenas pela força 

do pensamento. 

Nesse contexto, percebe-se como os indivíduos se apropriam da memória para 

transmitir verbalmente seus ensinamentos e compartilhá-los com seus descendentes na 

sociedade. Estudiosos da oralidade como Zumthor (1993) e Ong (1998) chamam 

atenção para as práticas orais como o principal meio de difusão das manifestações 

culturais. 

Eis um dos mais valiosos bens da tradição de um povo, as lembranças guardadas 

na memória, virtude que os mais velhos têm para compartilhar com seus descendentes. 

Para Bergson: 

A memória...não é uma faculdade de classificar recordações numa 

gaveta ou de inscrevê-las num registro. Não há registro, não há 

gavetas, não há aqui, propriamente falando, sequer uma faculdade, 

pois uma faculdade se exerce de forma intermitente, quando quer ou 

quando pode[...]. Na verdade, o passado se conserva por si mesmo, 

automaticamente. Inteiro, sem dúvida, ele nos segue a todo instante: o 

que sentimos, pensamos, quisemos desde nossa primeira infância está 

aí, debruçado sobre o presente que a ele irá se juntar, forçando a porta 

da consciência que gostaria de deixá-la de fora. (BERGSON, 2011, 

pag. 47-48) 

 

Para o autor, a memória não é simplesmente a ato de recordar, de classificar e 

registrar determinados momentos da vida; a memória é algo vivo, inteiro, presente a 

todo instante, sendo retomada a qualquer momento que a consciência for estimulada 

pelas emoções. Assim, as interfaces entre passado e presente são bem próximas, e a 

memória é o elo que as une. É a partir da memória que podemos compreender o 

presente e as ações realizadas em um determinado momento.  

D. Severina faz menção à avó como uma pessoa que tinha uma força espiritual 

muito forte, sendo capaz de, com a força do pensamento e da fé, realizar ações que 

beneficiavam a comunidade onde morava como apagar fogo e curar as pessoas. Com 

isso, vai elencando os domínios orais que sua avó possuía, e que não conseguiu 

aprender:  

 

Ai minha filha, sofri muito já na minha vida. Uma coisa que eu queria, 

tive vontade de aprender e num aprendi foi tomar sangue de palavra. 

Fogo, a reza de fogo, também num aprendi. Minha avó sabia, mas eu 
num aprendi. É umas palavra que você... pode tá se esvaindo de 
sangue, alí, rezou, o sangue para. 
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...  

 

Agora, uma reza que eu tinha maior vontade de aprender e num 

aprendi, é a reza de curar bicheira. 

Eu indago: 

- Bicheira? 

- Sim, a pessoa que tá com bicho nos pés, um bicho, uma coisa que 

cria tapuru. Minha avó rezava, era rezando e caindo...  

Só que ela num rezava alto p’a eu ver. A de curar bicheira ela 
num rezava alto. Aí eu num aprendi. 

 

De apagar o fogo, ela também num rezava alto não, ela só fazia 
assim (Põe as mão para o alto). Aí aquele fogo ia... baixando. Eu só 

via ela bater com a boca, mas num soltava as palavra. Oxe! 

 

(gravação feita em 03/2015) 

 

 

No relato, a rezadeira demonstra a vontade que teve de aprender as rezas – 

apagar fogo, estancar sangue, curar ferida de pé, justificando que não aprendeu porque 

sua avó rezava baixo. Mesmo não aprendendo as rezas, guarda na memória as 

lembranças dos rituais (trejeitos) praticados pela sua avó.  

Em outro momento, D. Gorda lembra como sua avó fazia para apagar fogo: 

 

Fogo, o fogo podia tá em cima, ela levantava a mão... e baixava. [...] 

O povo morava em casa de palha, às vezes as crianças se descuidavam 

e butavam fogo. O povo corria e mandava chamar ela, e aí, de casa 

mesmo ela (acena com a mão) e o fogo baixava. 

 

(gravação feita em 03/2015) 
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A força da palavra, a fé e a imposição da mão demonstravam que a avó de D. 

Gorda possuía autoridade necessária para promover ações que, até então, eram 

impossíveis de realizar por meio, simplismente, da vontade humana. Como sua avó 

mantinha uma vida espiritual e religiosa voltada para Deus, ou seja, mantinha-se fiel ao 

sagrado, era capaz de partilhar do poder sagrado. Brandão (1980, p. 141) afirma que “é 
a prática religiosa que confere ao crente ou ao devoto, vivas, não só as formas pessoais 

de acesso a frações do mistério, mas também a certeza da partilha do poder que sustenta 

a comunidade que invoca o seu sagrado, com os seus recursos (grifos do autor)”. Em 
acordo com Brandão, pode-se afirmar que os gestos mágico-religiosos (imposição da 

mão, por exemplo) feitos pela avó de D. Gorda são um importante recurso de 

demonstração do poder compartilhado com o sagrado para que sejam cumpridos os 

objetivos e as tarefas por ela designadas.    

Além de saber apagar o fogo, sua avó resolvia muitos outros problemas com as 

rezas. Lembra-se de que sua avó tinha uma devoção de toda sexta-feira rezar para 

afastar pragas, pestes, insetos e outros bichos daninhos. Por isso, todo final de semana 

D. Gorda presenciava sua avó rezando. Quando era por volta das quatro horas da 

madrugada, ela andava pelo meio da casa dizendo: “ô de casa, ô de casa, mandou dizer 

Nosso Senhor Jesus Cristo que quem e [aí] não rezasse de fé, de fome se arretirasse 

dessa casa”. Dona Severina assevera a eficácia da reza: 

 

Na casa dela num tinha um mosquito, na casa dela num tinha uma 
mosca, na casa dela num tinha formiga, essa tal de muriçoca, 
grilo, num tinha nada na casa dela, nada, nada. Se a senhora 

butasse um roçado, tava cheio de largata.  

 O povo chegava: “mas madrinha”; o outro: mas comadre eu vou 

perder minha lavoura. Ela dizia: porque compadre? 

- ói comadre é tanta da largata, eu tô aguando e não tem jeito.  

Ela dizia: Deixe pra lá, mas elas vão se acabá.  

 Quando dava três horas, ela saía... com essa cruz e essa 
toalha, nos quatro canto do roçado. Pronto! Ali, quando era no outro 
dia que o compadre chegava lá, o dono do roçado, tava coalhado 
de lagarta. Num tinha um grilo pra furar essa lavoura, num tinha 
nada. 

(gravação feita em 03/2015) 

 

A reza proferida por D. Zefinha constitui-se de um ato performático. A 

enunciação inicia-se com a invocação da intermediária ao Sagrado “Mandou dizer 
Nosso Senhor Jesus Cristo”, uma vez que a rezadeira tem autoridade e poder para 

exigir algo. Esta, por sua vez, impõe uma ordem “quem não rezasse de fé, de fome se 
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arretirasse dessa casa” atribuindo à crença, uma virtude humana, que contrapõe àquele 

descrente, por não ser bem vinda a casa. O Sagrado atende ao pedido da intermediária e 

extermina o “mal” que assola aquele lugar.  

Além de dominar as rezas populares de cura, D. Gorda nunca deixou de ser 

praticante da Igreja Católica. Desde que veio morar em Itabaiana, interessou-se pelos 

preceitos religiosos católicos. Com isso aprendeu rezas, orações e preces como 

Ladainha, Salve Rainha, Credo, Ofícios e benditos – rezas cantadas. Sobre os 

ensinamentos da Igreja Católica, afirma: 

 

Eu não sabia nem rezar, eu aprendi as outras rezas ali na igreja. 
Quando eu cheguei aqui pra Itabaiana, eu era pequena, aí eu ia pro 

terço, toda noite tinha um terço, na Igreja, na Matriz, aí eu ia e aprendi 

(pensando). Eu era muito pequena, mas graças a Deus, o que eu 

aprendi, estou muito bem satisfeita. Muito satisfeita e agradeço a 
Deus!  

 

(gravação feita em 07/2015) 

 

 

As experiências vivenciadas com sua avó ajudaram muito D. Gorda, tanto na 

construção da identidade religiosa, quanto na formação espiritual. Entretanto, a 

convivência com as pessoas da Igreja Católica também contribuiu para que aprendesse 

outras rezas, fortalecesse sua fé e os laços com o Sagrado.  

Sua vida é marcada por experiências de prática de cura. Perguntei se ela sente-

se intermediada e qual sua relação com Deus. Com veemência, responde: 

 

Eu, graças a Deus, eu me sinto tão aliviada, tão aliviada. Eu, pra mim 

eu tô vendo ele na minha presença. Eu, quando eu pego uma criança 

pra rezar, qualquer criatura, qualquer prece que eu faço, graças a 

Deus, eu me sinto.  

 

(gravação feita em 0.2015) 

 

Nesse relato, a sensação de alívio de D. Gorda e a certeza da proteção divina lhe 

deixa convicta de estar sempre na presença de Deus. Brandão (1980, p. 141) reitera o 
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sentimento de “estar protegido”, o reforço da identidade social e as certezas do saber 
religioso são o miolo das razões da crença popular no sagrado. 

Mesmo divorciada, lembrou-se de fatos que a levou a testar sua fé. Dona Gorda 

relata algumas histórias que estão guardadas em sua memória. A primeira história diz 

respeito à iniciação ao ofício, ocorrida com um membro de sua família. Uma prática que 

foi aflorada a partir da necessidade de curar sua filha que estava acometida de mau-

olhado. 

Acompanhemos:  

 

Olhado em sua filha 

 

Um dia, eu levei minhas meninas com seis meses pra João Pessoa pra 

casa de minha irmã. Quando eu cheguei lá, botei em cima da cama, aí 

chegou uma mulher e disse:  

− Mulher, de quem é essa coisinha bonitinha, mulher, isso é uma coisa 

linda. Aí ela disse: 

− É da minha irmã que veio do interior.  

Aí eu tava lá dentro lavando roupa, aí quando eu dei fé, eu vi 

(truncado). Deu duas conversa com minha irmã e saiu. Aí, foi a 

menina vomitando e foi aquilo agoniado, agoniado. Aí Maria disse:  

− Gorda, pelo amor de Deus, tua filha tá morrendo.  

Eu disse: “como que a menina tava boa”. “Pois ela tá morrendo”. Aí 

ela disse: 

− Ai Gorda! já sei quem foi, foi dona Chiquinha.  

“Vai ali, tá vendo aquela casinha acolá”, eu disse, “tô”. “Vai lá, bota 

ela no braço, depressa e vai te embora rezar a menina”. Aí eu enrolei a 

menina, a menina num sustentava, era por baixo e por cima, 

vomitando, vomitando e se obrando.  

Aí eu levei a menina. Quando eu cheguei lá eu disse: “ Seu Joaquim” 
Ele tava sentado assim (explica a posição). “Seu Joaquim, reze minha 

fia, que tá doente”. Ele disse assim:  

− Você trouxe cinco mil reis.  

Eu disse:  
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− Seu Joaquim, eu não sabia que as palavra de Deus se vendia. 
Então eu não sei, que as palavra de Deus, mas mesmo assim reze 
minha fia, p’ela não morrer. Quando eu chegar em casa eu lhe 
dou. Eu sou irmã de Maria.  

Ele disse:  

− Não, eu só rezo com os cinco mil rei na mão.  

Aquilo... saí num desespero. Aí quando eu cheguei dentro de casa, 

Maria disse:  

− O que é gorda, a menina morreu? 

− Não, não.  

A menina chega tava mole. Aí ela, eu botei a menina na cama, aí eu 

contei a ela. Ela disse:  

− Que miserave é esse, isso é homem, isso é cristão! Aí eu digo: 

− Maria me dá aí, um galho de pião!  

Aí Maria foi buscar um galho de pião, e eu, graças a Deus, rezei 
minha fia, três vezes em cima da bucha assim, e graças a Deus ela 
levantou-se, parou de vomitar, parou de obrar e ficou boa.  

Quando foi de tardezinha ela chegou de novo. Aí Maria disse:  

− Gorda lá vem a mulher.  

Eu eu disse:  

− Deixa ela vir .  

Quando eu fui lá no... na vasilha de Maria, de botar alho, peguei uma 

cabeça de alho. Eu disse:  

− Como é o nome dela? 

− É Creusa.  

Quando ela foi entrando,  

− Cadê a nenê? 

Eu disse: “ tá dormindo. Dona Creusa tome, eu nunca lhe dei nada.” 
Ela disse: “ o que é mulher?”  

Eu disse:  
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- Uma cabeça de alho pra nunca mais a senhora butar olhado em 

ninguém, que a senhora não tem olho de gente não, a senhora tem 

olho do cão, o seu olho é de satanás.  

Ela disse:  

− Ave Maria, pelo amor de Deus! Eu nunca botei olhado em 

ninguém. 

Maria disse:  

− Nunca botou, mas dessa vez a senhora ia matando, dessa vez a 

senhora ia matando a menina dela. E ela tá revoltada por que se ela 

disse que, se tivesse morrido, ela ia matar a senhora também. 

 Aí ela fez a meia volta e foi embora. Oito dias depois eu avistei 

ela. Na casa de Maria, ela não foi mais nunca. Fooi.  

E de lá pra cá, eu fiquei rezando.  

Lembrei o que minha avó dizia, as palavras que ela dizia... e eu 

comecei a rezar e graças a Deus até hoje.  

 

Perguntei por que ela foi procurar esse senhor? Ela me respondeu:  

 

− Eu pensava assim, que o que eu sabia não servia para família minha. 

Aí Maria, minha irmã, mandou eu ir lá, porque ela também não sabia 

que eu rezava. Ela mandou eu ir lá. Aí o senhor veio com essa 

conversa todinha para minha cabeça. E não rezou a menina. Eu vim 

pra casa, me apeguei com Jesus Cristo e rezei e ela ficou boa. 

 

Aí, com cinco dias, Maria foi pro lado de lá. Aí quando chegou disse 

assim: cadê seu Joaquim. A filha disse:  

− Pai tá caído, nem se levanta, ele se levanta. Maria disse:  

− De que?  

− É vomitando e se obrando. Oh mulher, tua irmã ainda tá lá. Manda 

ela vir aqui, vê o que é que pai tem, porque ela foi disse, “minha irmã 

reza, minha irmã agora tá rezando”. Aí ela disse:  

− Manda tua irmã vir aqui.  

Aí eu disse:  

− Eu vou, eu vou mostrar a ele que eu não sou o que ele é. Aí eu fui.  
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Quando cheguei lá, ele disse:  

− Dona Maria, tô morto, faz cinco dias que eu não como, não bebo, 

minha vida é só vomitar, e água somente. E tudo que bate dentro, bate 

fora.  

Aí eu disse:  

− O que é que o senhor tem.  

Ele disse:  

− Eu acho que eu tenho é olhado.  

− Não, se o senhor me dá dez mil reis, eu lhe rezo. E garanto ao 
senhor, Deus primeiramente, ficar bom. Agora por menos de dez, 

eu não rezo não.  

Aí a filha disse:  

− Pode rezar mulher que eu te dou.  

Aí eu reze, rezei. E num é que o velho ficou bom?  

Aí ela veio me pagar.  

Aí eu digo:  − não, eu não quero não. Eu nunca vendi as palavras de 
Deus, as palavras de Deus ninguém vende. Agora se a gente chega 
num canto, é servido, se a gente quer agradar aquela pessoa, a 
gente agrada, mas pra vender as palavras de Deus, não. E seu pai é 

agoísta. Seu pai é o homem do dinheiro, seu pai não acredita em Jesus, 

ele acredita em dinheiro. Então por causa disso, eu não devia rezar 

não, mas rezei. 

 

(gravação feita em 03/2015) 

 

 A partir do que foi relatado, podemos perceber alguns aspectos relevantes da 

iniciação dessa prática religiosa: os ensinamentos da avó, que estavam alicerçados na 

memória e que veio à tona a partir de uma situação de conflito; a fé – crença ao sagrado 

representando um escudo de proteção e apoio às adversidades; a fidelidade ao sagrado 

como uma forma de manutenção da crença; respeito aos dogmas da tradição no sentido 

de não aceitar que se cobre pela oração e o perdão – atitude necessária ao ofício e à vida 

religiosa.   

 Os relatos seguintes são bons exemplos de como a rezadeira foi colocando em 

prática o ofício repassado pela sua avó e como foi aprimorando e adaptando às 

diferentes situações. 
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Uma criança com olhado 

 

Aí tinha outra senhora, encostada a ela. A menina dela fazia cinco 
meses que tinha saído do hospital, mas era sim, ela com uma... 
deitada assim, deitada assim numa caminha, com a mãe do lado, 
uma vela e uma caixa de fósforo, só esperando ela morrer. Aí 

Maria disse:  

− Gorda, vem ver uma coisa, essa menina como está doente.  

Eu disse:  

− O que é?  

E a irmã:  

− Sei não. Ela foi pro hospital, mas desde que chegou do hospital faz 

cinco meses que chegou do hospital, mas saúde, ela não tem, tudo que 

come bota pra fora.  

Eu disse:  

− É grave, visse. Mulher, tu tem pião aí? 

Ela disse: “tem não, tem arruda”.  

Eu disse: “Melhor”. Aí eu fui lá no pé de arruda, tirei três 
palminha de arruda e rezei a menina.  

Ela tinha um ano e oito meses. Era o olho fundo. Aí, quando eu 

terminei de rezar ela disse:  

− Mamãe, tô com fome.  

Ela não queria ver nada de comer.  

Aí a mãe disse:  

− Um copinho de leite pra ela.  

Fizeram um tiquinho de leite e eu disse:  

− Dê leite não. Já quer comer, pegue um pouquinho do caldo do 
feijão, sem a palha e dê a ela. Se ela não quiser na mamadeira, dê 
na colher.  

E ela não quis na mamadeira, ela deu na colher e ela bebeu todinho na 

xicrinha de caldo de feijão. Aí pronto agora pode dar de comer. Ficou 
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a menina boa. Comprou saúde. Comprou saúde.  Ela levou ao médico. 

O médico disse: 

−E u não disse a senhora que essa menina não tinha mais cura.  

A mãe disse:  

− Mas ela tá curada. Deus curou minha filha. Deus primeiramente 
e uma senhora, curou minha filha. Eu vim só mostrar ao senhor, 
pra ver o que o senhor ia dizer. Mas minha filha tá curada, em 
nome de Jesus.  

Aí ele disse: 

− A senhora curou a menina com que?  

Aí (risos) ela disse: 

− Uma senhora chegou lá em casa e rezou a minha filha e minha filha, 

na hora que ela terminou de rezar a menina pediu comer, que a menina 

tava morrendo de fome, que a menina não comia mais e o senhor disse 

que a doença da minha filha não tinha mais cura. Aí ele disse: “ isso é 

gente, isso é da parte do djiabo (diabo)”. Ele disse que eu era da parte 

do djiabo. A mulher disse: - − é não.  

− A senhora tá sabendo, o demônio cura, anda nas porta curando. 

Aí a mulher disse:  

− Não, quem anda nas porta curando é o filho de Jesus, mas o 

demônio não.  

O médico me chamou de demônio. Aí quando ela chegou em casa, ela 

disse. E graças a Deus! A menina ficou boa.  

(gravação feita em 03.2015) 

 

 

O parto de sua irmã, Maria 

 

A minha irmã ficou, o primeiro filho dela. Eu era o primeiro e ela era 

o primeiro. Ela teve o filho na casa de dona Laura, dona Laura trouxe 

um enfermeiro do hospital e botou lá pra ficar com ela para 

acompanhar ela. E ela naquela aflição. E a mulher... e nada... e já, e 

nada... e já, e bote força, e bote força e bote força. E eu sem saber, que 

quando... Aí chegou uma mulher lá em casa, eu tava com meu menino 

novinho.  
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Aí chegou uma mulher e disse:  

− Gorda, pelo amor de Deus, se tu quiser ver tua irmã com vida, tu 

vai... que tua irmã está já quase morta. Num bole com perna, num bole 

com braço, num bole mais com nada. Eu disse:  

− De que? 

 Ela disse:  

− Sofrendo para descansar e Naná trouxe uma enfermeira do hospital 

e botou lá e a mulher tá matando ela. Eu digo que tá matando, 
porque a mulher num diz que leve pra o hospital nem nada.  

Nega, eu corri. Meu menino no braço, fiz carreira... 

Quando eu cheguei lá, eu vou lhe dizer uma coisa, quando eu cheguei 

lá que vi, a casa dela toda na cerâmica assim, que quando eu espiei, a 

porta, o quarto ficava assim, o sangue já vinha no meio da porta, 

hemorragia.  

Aí que eu botei a mão assim na barriga dela (passa a mão na barriga). 

Ela disse:  

− O que a senhora é dela?  

Eu: − Sou irmã. 

Aí botei a mão na barriga, quando eu botei a mão na barriga dela, eu 

disse:  

− A senhora é parteira de onde?  

Ela disse:  

− Sou do hospital.  

Eu: − A senhora não é parteira nem pra cachorro, a senhora não é, 

porque parteira do hospital, a senhora não conhece que a criança tá 

laçado, asssentado e complicado.  

Ela disse: 

− De onde você veio, do inferno?  

Eu disse:  

− Do inferno veio você. E num me diga mais nada.  

Aqui, eu dobrei, pro consultório de Dr. Antônio. Dei uma carreira, 

quando cheguei lá, eu falei. 

 A moça disse assim:  
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− Ele não está, ele só chega sábado.  

Eu dei um grito tão grande “valha minha nossa senhora, meu 
Deus!!!”. Quando eu disse: “valha minha nossa senhora”, Dr. Antônio 

botou a cara na porta.  

− O que foi?  

Eu disse:  

− Dona Laura disse que o senhor fosse lá urgente, que é caso de vida 

ou morte.  

Ele ficou tão doido que tirou o carro da garagem, entrou dentro do 

carro e num se lembrou de botar a menina dentro do carro. Aí, oxente! 

quando ele chegou na porta de Dona Laura, eu cheguei também, da 

carreira que eu dei. Aí ele, quando chegou que espiou, aí ele pegou 

uma colcha, dessas colcha que o povo chama de pega pulga, enrolou 

ela assim, botou ela no carro e disse: 

 aí fez assim né (balançando a cabeça), como quem diz: essa só Jesus!  

Aí eu acompanhei. A enfermeira, ela aplicou uma injeção e a 

enfermeira com o soro na mão, a gente veio simbora com ela.  

Quando chegou cá, ele foi e disse: 

− Qual era a enfermeira que estava com esta mulher.  

Eu disse:  

− Uma enfermeira chamada Dona Quinu, uma enfermeira pra 

cachorro, o senhor sabe o que é uma enfermeira pra cachorro, é ela.  

Aí ele foi, mandou ela botar numa sala de parto, butaram ela na sala 

de parto, ela foi serrada. O menino tava lá assentado, com as pernas 

incruzada, essa perna dele vinha pra aqui (indica o braço esquerdo), 

um laço pra qui (indica o braços direito) e a cabecinha assim (baixa a 

cabeça) com outro laço: laçado, assentado e compricado.  

Do jeito que eu disse. Foi cortado pra poder tirar o menino, serraram. 

Aí pronto. Dr. Antônio disse: 

− Olhe, a partir de hoje, a senhora não trabalha no hospital mais.  

A enfermeira disse:  

− Mas eu vou perder meu emprego.  

Ele:  

− Não, desse jeito, quantas mulheres você já num matou sem a gente 

saber, quantas.  
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Aí pronto, tirou ela do trabalho. E ela ficou com raiva de mim e disse 

que tinha fé em Deus que eu ia ter um menino (risos) e ela ia ser a 

parteira.  

Eu digo:  

− Não é não, por que Deus tem compaixão de mim. Eu sou de Jesus, 

não sou do demônio. Se você tem a parte do demônio, eu não tenho 

não.  

Aí eu fiquei e ela ficou com raiva de Maria, minha irmã. Maria, minha 

irmã, ela passou com seis meses, ela não pegava uma coisa assim no 

chão (aponta para o chão), se pegasse dava hemorragia.  

Aí eu tomei conta do serviço dela, do meu menino e do dela, até ela 

ficar boa, essa que tá em São Paulo hoje.  

Hoje num me manda nem uma linha, pra dizer assim, tu tai viva. É 

minha irmã, minha irmã, comadre, que eu fui madrinha do menino 

dela, não, é madrinha do meu menino.  

Eu digo: por isso, Jesus que te abençoe.  

Eu não vou rogar praga a minha irmã, Deus me livre, num rogo pros 

outro, vou rogar pra o meu sangue. Deus me livre.  

 

Pergunto: − Praga pega, não é dona Gorda? Ela me responde: 

− É dividido. Se você roga uma praga a uma pessoa sem a pessoa 

merecer, apois é dividido, metade pra quem rogou e metade pra quem, 

quem recebeu. 

(gravação feita em 03.2015) 

 

Briga com faca 

 

Uma vez, eu vim da Serra do Caldeirão, mais minha avó e duas 

mulher. Aí tinha dois homens se acabando na faca, já tudo incarnado 

de sangue. Aí eu disse: 

− Vó, pelo amor de Deus, uma briga. Ela disse:  

− Que briga menina, é dois homem brincando.  

Eu disse:  

− Vó, num vamos por ali não.  
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E ela chegou e disse: 

− Vamos simbora minha fia.  

Chegou perto deles assim e era tá, tá (faz o movimento com os braços 

simulando a briga), faca vem, faca vai.  

Aí ela disse para (levanta a mão): 

− Vocês são dois pais de família, pra que isso meus filhos, vocês 
num tem um Deus no coração não!!!  

Aí a faca olhe, caiu da mão (baixou os braços), de um e de outro.  

Aí minha avó disse: 

− Agora se abraça, dá a mão uns aos outros e vão simbora.  

E deram as mãos a eles e foram embora pra casa.  

Eu digo: “vixe Maria!”.  

 

Era assim. O que ela dizia era valido. O fogo podia tá assim em cima 

da casa, bastava ela fazer assim (movimento circular de baixo para 

cima com as mãos), abaixava. Boi brabo, tudinho.   

 

(gravação feita em 03.2015) 

 

Furto em sua casa 

 

Olhe sumiu uma coisa lá em casa que foi uma coisa incrível.  

Aí eu disse:  

− Meu Deus, eu num vou julgar ninguém, que eu num vi, num sei 
quem foi, vou entregar a Deus. Se foi tirada por necessidade, Jesus 
que vai me amostrar e se foi tirada por safadeza, Jesus vai me 
amostrar.  

Aí quando foi de noite, eu comecei a rezar, rezei a salve rainha até 

“nos amostre” (mostrai a Jesus). Aí veio uma mulher, veio uma 
mulher, de pontinha de pé, por debaixo da porta. Butou a mercadoria 

que levou. E eu vendo e de lá mesmo ela foi simbora.  
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Aí eu me alevantei e fui olhar quem era (balança a cabeça). Naquela 

época, foi cem mil reis, que ela tirou, que era pra eu comprar as 

roupas de meus filhos de Natal, para se vestir pelo Natal, que eu tinha 

guardado. Não sei de que jeito ela deu fé, e levou. Mas Jesus não 

deixou ela gastar. Trouxe de volta.  

Aí com três dias ela chegou lá em casa. Ela disse:  

− Gorda, faz quatro dias que eu num durmo, eu num durmo, eu num 

como, só a minha cabeça doendo, eu vou terminar, eu correr doida.  

Eu disse:  

− Por quê?  

Ela disse:  

− Eu vim aqui pra tu me perdoar, que eu fiz na tua casa, que eu nunca 

fiz em canto nenhum. É primeira vez que eu fiz, eu num me senti bem. 

Então eu quero que tu me perdoe. 

Eu: “o que, eu vou perdoar, o que”?  

Aí ela foi e disse... 

Eu disse a ela:  

− Pede a Deus que te perdoe, que eu num nasci pra perdoar 
ninguém não. Quem perdoa a gente é Jesus.  

Agora, eu digo a você, se você tinha necessidade, você falava pra 

mim: “Gorda eu tenho necessidade disso, se tu puder me ajudar”.  

Eu dividia o meio pra nós duas. Isso... é uma coisa muito feia. Tu 

fizesse aqui, tu se passasse bem, mas no outro canto tu num passasse 

bem, porque graças a Deus, eu num nasci pra fazer mal a ninguém, 

mas outra pessoa num faz isso não, porque eu sabia que foi tu.  

Eu disse a ela: 

 − Eu sabia que foi tu. 

Ela disse:  

− Tu visse?  

Eu disse: “não, mas Deus me amostrou”.  

Pronto, aí eu disse a ela:  

− Peça a Deus pra te perdoar, que do meu coração tá perdoado, eu 
não tenho raiva de tu.  
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Mas também ela saiu de perto de mim, e foi num (...). Eu digo: “as 

minhas porta tá aberta pra você e pra qualquer um que chegar em 

minha porta, que eu num tenho nada escondido, o que é meu tá na 

vista de todo mundo”. Aí ficou assim, aí deixou de ir lá em casa. 

 

(gravação feita em 03.2015) 

 

.... 

 

 

Cura do cobreiro 

 

Pergunto: 

− E aqui nessa comunidade, o pessoal indica mesmo a senhora, NÉ? 

 

Nesse momento, alguém chega chamando pelo filho. Ela responde 

dizendo que não sabe para onde ele foi. E dá continuidade a conversa. 

 

... 

 

Aqui mesmo, um senhor que mata poico lá em baixo. Ele veio pra’qui, 
pro posto dali. Chegou lá, o doutor disse (balançando a cabeça): 

− Eu, nem remédio vou passar. Procure uma rezadeira, e mande 
rezar que isso é um cobreiro. 

Ele disse; 

−Aonde eu vou buscar essa rezadeira, que eu num sei. 

Ele disse: 

− Ói, ali na “galinha”13, encostado a um bar acolá, tem uma mulher 

chamada Gorda. O senhor precure e vá rezar. 

                                                 

13 A rezadeira faz referência a um pequeno comércio de abate e venda de aves, próxima a sua casa. 
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O véi ainda era vivo. O véi ainda era vivo. Aí chegou aqui:: aí parou 

um carro ali... quase que ele num se desce do carro. De tanta da dor. 

Aí disse: 

− Dona Maria, eu vim aqui porque o médico disse que a senhora 

rezava cobreiro. Eu fui p’o médico, mas ele disse que isso aqui num ia 
passar nem remédio. A senhora que ia rezar que eu ficava bom. Eu 

disse: 

−Quem foi esse doido desse doutor? (sorrindo) 

Aí ele disse: 

− Foi aquele doutor do posto ali (sorri). 

Aí eu: 

− Me mostre. 

E ele com vergonha de me amostrar. O véi assentado na cama. E ele, 

não. Reza assim mesmo. Aí, eu vi a ação dele. Ele fez uma ação. 

Eu disse: − Como é que o senhor vem amostrar uma doença, vem se 

rezar e não quer mostrar a doença. Se o senhor for po médico, lá pode 

ser menina, pode ser homem, pode ser quem for, o senhor vai tirar as 

caça e vai mostrar. E porque o senhor num quer mostrar.  

 

(Se levanta para mostrar o localização da doença) 

 

O problema dele pegou aqui assim (indica a região do glúteo) e já 

vinha aqui (mostra o outro lado – o pênis – a região do órgão 

reprodutor). 

 

(senta) 

 

Minha fia, um toicin, sabe o que é um toicin. Ai, o véi mandou ele 

arriar as caça, ele arriou. Eu disse “tá bom”. 

Aí, eu fui ali, cortei um pedaço de carrapateira, que é bom a gente 

rezar com folha de carrapateira. Aí eu rezei tudinho. Quando foi no 

outro dia ele veio. Eu disse: 

− Olhe, ou o senhor compra o caladris (Caladril), ou o senhor bota, 

usa o óleo de coco. É rezando, depois de o senhor lavar, tudinho, que 

enxugar, o senhor passa o óleo de coco, que cai o caçuazin todinho. 

Ele disse:  

− Eu nem sei fazer nem sei onde tem. 
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Eu digo: 

Traga o coco que eu faço. Ele trouxe um saco de coco desse tamanho. 

Mais eu ri de morrer. Eu fiz um litro, dois litro, dessas garrafas de dois 

litros, fiz cheinho. Aí deixei uma parte. 

Pergunto: 

− É com coco verde é? 

− Não, é com coco seco, maduro. 

Retomando a narrativa: 

Aí, eu fiz, ele levou e eu deixei um pouquinho, porque eu gosto 

sempre de rezar o povo. Mas já acabou-se. 

Aí pronto, “Graças a Deus” ele ficou bom. Rezei oito vezes, porque já 
tava demais. Mas a obrigação é três vezes.  

É Tefone (nome da pessoa), que mata porco, lá embaixo, na rua 

grande.  

 

(gravação feita em 05/2015) 

 

Cura da dor de cabeça de um médico 

 

 

Cheguei ali uma vez, fui atrás de comprimido... tava o doutor (põe a 

mão na cabeça). Aí as meninas: 

− Pronto, agora o senhor vai ficar bom. Chegou um doutor, uma 
doutora que sabe mais que o senhor. Eu disse: 

− Pronto, lá vem vocês. Joana, do posto. Ela disse: 

− Não Gorda, fora de brincadeira, ele tá aqui, tá que não pode nem 

pegar na caneta, de tanta dor na cabeça.  

Aí eu fui e rezei a cabeça dele. Rezei a cabeça dele e disse: 

− Demore um pouquinho aí. 

Aí tinha um PÉ de trapiá assim (explica com as mãos). Eu peguei três 

folha, aí botei assim na cabeça dele. E amarrei com a toalhinha que 

tinha lá. Quando foi com meia hora, tava o doutor escrevendo. 

− Pronto, já fiquei bom, vou consultar o povo. 

Que a folha de trapiá, acusa a a a, puxa a doença. A dor que tá 

sentindo na cabeça. Vai pras folha. Chega fica seca. É, é. 
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A semana passa, Joana viu ele e ele disse:  

− Cadê minha doutora, ela tá boa. 

Ela disse: 

− Taá... Ela operou-se.  

− De novo. 

 

(gravação feita em 05/2015) 

 

Em seus relatos, percebe-se quão forte é a ligação com o sagrado, expresso 

através de sua fé. Brandão (1980, p.15) ressalva a melhor maneira de compreender a 

cultura popular: 

Talvez a melhor maneira de se compreender a cultura popular seja 

estudar a religião. Ali ela aparece viva e multiforme e, mais do que 

em outros setores de produção de modos sociais da vida e dos seus 

símbolos, ela existe em franco estado de luta acesa, ora por 

sobrevivência, ora por autonomia, em meio a enfrentamentos 

profanos e sagrados entre o domínio erudito dos dominantes e o 

domínio popular dos subalternos. 

 

A religião, compreendida como componente indissociável da cultura, elemento 

inerente e espiritual da manifestação do indivíduo, se insere sob dois paradigmas. Em 

um de seus estudos, Narrativas populares, Xidieh (1993), sociólogo que dedicou grande 

parte de sua vida à pesquisa da cultura religiosa popular, chama atenção para a estreita 

relação dos grupos sociais com a religiosidade. Xidieh (1996, p. 41) ressalva: 

 

Vamos pensar no sagrado como uma necessidade, não como algo 

lançado numa esfera estratosférica, longe, no Olimpo, sei lá onde. O 

sagrado é uma arma também de trabalho de interpretação do universo, 

meu Deus.  

 

Xidieh vê o sagrado como um elemento que não está longe, distante das relações 

sociais e culturais, mas como um fenômeno que mantém íntima relação com as formas 

de comportamento da comunidade, sendo capaz de atender as necessidades do homem. 

Claude Lèpine (1996, p. 34), ao analisar a religiosidade em Xidiex, descreve o 

modo como a cultura popular se comporta diante da religião:  
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O espírito de solidariedade aparece como o primeiro valor daquela 

sociedade, e se exprime nos costumes da “ajuda mútua”, prestação de 
serviços gratuitos, do mutirão (...). O homem rústico tem um profundo 

senso de justiça e da igualdade de todos os homens, como filhos de 

Deus, diante da vida e da morte. Ele condena aquele que quer tudo pra 

si, o egoísta, o avarento, aquele que acumula bens, criando 

desigualdade. Ele acredita na lei do retorno, que faz com que aquele 

que fere também será ferido, na sina, destino que faz os filhos 

pagarem pelos pecados dos pais. O homem rústico tem um profundo 

respeito pela ordem da natureza estabelecido por Deus, que não pode 

ser violada. Possui também um profundo respeito pela propriedade 

alheia e repudia energicamente todas as formas de roubo (...). 

  

   

A citação estabelece uma relação direta com as narrativas apresentadas por D. 

Gorda, quando evidencia a presença da caridade, o respeito ao outro, a fé na cura de 

doenças, o sentimento de justiça perante as injustiças e o temor a Deus, comportamentos 

elencados também por Lèpine. Por outro lado, também pudemos constatar, no discurso 

enunciado por D. Gorda, como o mal – representado pela ação do rezador egoísta que 

não quis rezar sem o pagamento prévio, a falta de compromisso da parteira perante a 

situação crítica de sua irmã, o roubo em sua casa, e a falta de respeito entre os irmãos – 

é repudiado pela representante da cultura popular.  

No discurso da rezadeira há uma representação ideológica que remete a 

condição de superação. Em todas as narrativas, as situações de conflito, pelas quais 

Gorda passou, foram superadas. Os elementos discursivos, que remontam à superação 

das dificuldades, estão diretamente relacionados à crença, à imagem e às ações do 

próprio Deus. Foi constante ouvir de D. Gorda afirmações que rememoram a força da 

reza e a crença no Sagrado, cujo poder emana da palavra proferida, como nas 

afirmações: “e eu, graças a Deus, rezei minha fia, três vezes em cima da bucha assim, 

e graças a Deus ela levantou-se, parou de vomitar, parou de obrar e ficou boa”; “Pede a 
Deus que te perdoe, que eu num nasci pra perdoar ninguém não. Quem perdoa a gente 

é Jesus”; “Eu dei um grito tão grande “valha minha nossa senhora, meu Deus!!!”; 
“Procure uma rezadeira, e mande rezar que isso é um cobreiro”; “vocês num tem um 
Deus no coração não!!!”.  

A superação também pode ser percebida como o resultado de ações 

positivas, reconhecidas por Brandão (1980, p.131) como “o milagre”, definindo-o como 

a mostra de efeitos simples de trocas de fidelidades mútuas entre o sujeito e divindade. 

Nas narrativas descritas, D. Gorda nos apresenta como aconteceu a cura de males em 

várias situações em que, aquele momento, eram difíceis de ser solucionadas; o que 

implica afirmar que esses “milagres” são resultados da intensa relação que possui com o 
sagrado. 
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É importante dizer que D. Gorda se vale do discurso citado, o discurso de 

outrem, para evidenciar o prestígio que tem diante da comunidade. Ao chegar ao posto 

de saúde, D. Gorda rememora a fala da enfermeira informando que o médico estava 

doente, e que a cura do mal – dor de cabeça – dependeria da rezadeira: “Pronto, agora 
o senhor vai ficar bom. Chegou um doutor, uma doutora que sabe mais que o 
senhor”.  Nesse trecho, fica claro como a comunidade a vê, uma médica espiritual, cujo 

conhecimento é equiparado ao do médico. Por outro lado, ao citar o discurso da mãe da 

menina que estava acometida de “olhado”, a rezadeira tem consciência de que é 
intermediária de Deus, e que o poder de cura vem do “alto”: “Mas ela tá curada. Deus 
curou minha filha. Deus primeiramente e uma senhora, curou minha filha”.   

Vimos que Dona Severina foi, ao longo da existência, acumulando experiências 

e saberes essenciais à formação religiosa. Sua avó contribuiu com os ensinamentos 

tradicionais da reza de cura além de outros saberes. Além das práticas tradicionais, a 

Igreja também contribuiu com sua formação, aprendendo outras rezas. Como convivia 

muito com sua avó, aprendeu a admirar os preceitos religiosos da Igreja Católica, já que 

sua avó era muito atuante na Igreja: 

 

Ela rezava o mês do maio, 32 noites, ela rezava e eu rezava todas as 

32 noites com ela, o que ela rezava eu acompanhava”. [...]. Hoje é... 
ah! um mês de maio aqui é diferente dos benditos de antigamente. 

Hoje, o povo reza o mês de maio e não usa a queima de flores, alguma 

igreja que usa queima flores. 

 

 (Gravação feita em 05/2015) 

 

 Após esse relato é possível constatar que os domínios da esfera religiosa –
popular versus erudita – foram se ampliando e a Igreja proporcionou ensinamentos que 

deram suporte à manutenção da fé, e com isso, o estreitamento da religiosidade popular 

e a erudita. Chartier (2009) defende a existência, no Cristianismo, da dialética – a 

religião pessoal e a religião coletiva:  

 

Mais amplamente percorrem toda a história do cristianismo uma 

dialética entre religião pessoal e religião coletiva encarnada no 

mundo, uma tensão constante entre essas duas vocações 

contraditórias. Enquanto instituição hierarquizada, a Igreja sempre 

desconfiou das manifestações de devoção pessoal consideradas 

excessivas e dos consequentes riscos de aventurismo espiritual e de 

iluminismo; com muita frequência parecia satisfazer-se com uma 

religião coletiva cujo unanimismo aparente significava, talvez, mais 

um cego conformismo que o envolvimento sincero e ponderado de 

cada fiel (CHARTIER, 2009, p. 77) 
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 Das manifestações religiosas da Igreja católica, D. Gorda aprendeu muitas rezas, 

e dentre elas, o benditos, que tem como característica marcante a exaltação ao sagrado 

através do canto. 

  

Benditos  

 

Dona Severina canta com emoção alguns benditos que guarda na memória. 

Vejamos o bendito de queimar flores, cantado também no mês de maio, e 

principalmente na semana da coroação de Nossa Senhora: 

Que flores são estas que vão se queimando,  

é cravos e rosas e rosas é dada 

Umbora menina saíres pra fora 

Queimar essas flores de nossa senhora 

 

 Lembra-se com alegria que após cantar o bendito “queima de flores”, havia 

queima de fogos. Além desse, também aprendeu o bendito de beijar o santo:  

De dois em dois no pé do altar,  

De dois em dois no pé do altar 

Se ajoelhar primeiro  

Pra poder beijar 

(gravação feita em 05/2015) 

 

Dona Gorda também sabe o bendito cantado a cada notário14 do mês de maio: 

Com muita alegria 

Amanhã de uma noite, 

Um coração de Maria 

                                                 

14Dá-se o nome de noitario, no sertão, a pessoa ou ao grupo responsável por aquela 

noite de novena: as crianças, os jovens, os casados, os solteiros...  
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(gravação feita em 05/2015) 

 

Além dos benditos, dona Gorda também aprendeu com sua avó a encomendar 

alma, ritual que também se utiliza de reza. Sobre essa prática, D. Gorda tem uma 

história: 

 

Encomendar corpo 

Morreu uma senhora, aí eu cheguei lá, aí o povo disse: 

− Mas num tem quem reze, nada. Num tem quem (truncado), que reze 

um pade nosso, e nada. 

Perguntei: 

− A senhora morava onde, nessa época? 

Ela disse: 

− Eu morava lá no Caldeirão (aponta com o dedo indicando a direção 

do povoado). 

D. Gorda:  

− Aí eu digo: “eu vou ver se eu a... se Jesus me dá o tendimento de eu 
fazer”. Aí eu fiz. Rezei tudin, rezei o Pade Nosso, Ave Maria, Santa 
Maria, creio em Deus pai, tudinho. Rezei tudinho. Aí, ofereci, aí 

recomendei o coipo. Do jeito que eu vi minha avó fazer, eu fiz.  

Aí uma senhora espiou e disse: 

− Uma menina nova (eu tinha uns vinte e pouco, por aí assim). Uma 

menina nova, botar isso na cabeça, p´a combinar tudo isso na cabeça e 

dizer.  

Eu disse: 

− Porque eu ouvia minha avó dizer, e eu butei no juízo e fiz. E tô 

fazeno em nome de Deus e vou fazer. Aí rezei e fiz tudinho. 

 

(gravação feita em 05/2015) 
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A prática de encomendar alma também está associada ao Cristianismo. É 

comum nos depararmos, muitas vezes, com pessoas da comunidade fazendo as últimas 

orações ao falecido, a fim de devolver aquela alma a Deus. Como D. Gorda é conhecida 

na comunidade, passou a por em prática os ensinamentos da tradição, assumindo tal 

responsabilidade.  

Dona Gorda também aprendeu com sua avó a “retirar resto de parto”. Vale 
salientar que todas essas práticas acompanham uma reza específica. Em outro encontro, 

D. Gorda lembra-se de como aprendeu a retirar “umbigo” de recém-nascidos: Vejamos: 

 

É... como é... ói, eu vi minha avó... cortava umbigo de menino. Aí eu 

ia mais ela. Aí, Eu ficava na sala. Eu fiquei na sala. Aí quando eu vi 

aquele negócio. Nasceu o menino NÉ? Minha avó disse: 

− Minha fia, bote uma aguinha no fogo ali, que num tem ninguém 
p’a dar banho no menino. Aí eu fui na casa. Entrei. Nesse tempo 

era fogo de lenha, acendi o fogo, fiz, butei a água, o fogo tava bom. Aí 

daqui a pouco tempo ouvi minha avó dizer assim:  

− Minha Santa Margarida, nem tô prenha e nem tô parida, tirai esse 

pedaço de carne pode de minha barriga (repete 3 vezes). Com as força 

do divino Espírito Santo, ele vai sair agora. Era pr’a tirar a placencia. 
Quando demorava. Aí, graças a Deus, já fiz tanto. E sai. É, é.  

Pergunto: 

− Depois da reza, é D. Gorda, é que sai? 

Ela respondeu: 

− Depois da reza, num instante sai. A gente só faz assim (mostra 

com as mãos), com a tripa, o umbigo. Puxando devagarin, e ela vem, 

vem, vem. Puxano e rezano, aí cai aquela. Graças a Deus! Até aqui, 

nunca tive problema com minhas reza. Eu rezo com fé em Jesus.  

(Silêncio) 

 

 

Eu... graças a Deus, vou fazer setenta e seis anos. Até aqui, Graças a 

Deus, nunca ninguém teve raiva de mim, nem nunca disse que eu 

matei ninguém. 

 

(gravação feita em 05/2015) 
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A neta, observando atentamente a atitude de sua avó diante da gestante, foi 

apreendendo também o ofício de “parteira”. Entretanto, esse ofício está acompanhado 
de outro, a de rezadeira. A observação, atenção e a participação de D. Gorda nas 

técnicas apresentadas pela sua avó foram os principais meios que a levou a aprender a 

fazer. Percebe-se, com isso, que os saberes, expressos pelo viés oral, são como um 

tesouro que a própria cultura faz questão de guardar e repassar à geração futura. 

Diante do exposto, podemos inferir que D. Gorda, ao recorrer à memória das 

experiências religiosas, traz para nós informações que nos ajudam a compreender como 

se apresenta e se organiza a tradição popular das rezas: memória e tradição passam a 

estar a serviço da cultura. A memória – esse redemoinho que a leva para dentro de si 

mesma promovendo a constante reflexão e recriação dos fatos e a tradição – conjunto 

de normas que também atualiza o momento, permitindo mudanças e adaptações. Vamos 

agora acompanhar as memórias religiosas de Dona Zefinha, pessoa também muito 

dedicada à prática de cura.  

 

3.2. Memórias do ofício de Dona Zefinha 

  

 Como já foi dito anteriormente, o conhecimento partilhado pelas rezadeiras 

nesse capítulo pertence à ordem religiosa, mais especificamente à religiosidade popular, 

uma vez que elas aprenderam ainda crianças com os mais velhos as normas e os 

costumes de uma tradição bastante utilizada pela comunidade onde vivem.  

 Sabem “de cabeça” as fórmulas mágicas específicas para cada doença; os gestos 

e os rituais específicos para cada enfermidade; os objetos que podem ser agregados às 

rezas e o Santo que intercederá sobre o mal estabelecido no corpo. Além disso, têm uma 

percepção aguçada para perceber quando suas rezas serão eficazes.  Segundo D. 

Zefinha, se a pessoa que for rezada não acreditar na cura, “eu não darei jeito”, ou seja, 
não haverá a cura.  

 Além disso, é preciso respeitar o tratamento da doença, definido pela rezadeira, 

pois, dependendo da doença e da gravidade da enfermidade, a pessoa poderá ser rezado 

mais vezes. O ciclo de benzimentos varia entre três a sete dias, tempo necessário para 

que a rezadeira consiga sucesso na cura. Ouvi D. Zefinha dizer que aconteceu de a 

pessoa não ter vindo terminar o ciclo completo, e ela teve que rezar em intenção da 

pessoa, para que, assim, pudesse concluir “aquele problema”. 

No que se refere ao início do oficio de rezadeira, Dona Zefinha relata momentos 

de quando aprendeu a rezar, já na infância, e algumas experiências de prática de cura. 

Acompanhemos seus relatos: 
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Eu tinha onze anos quando a finada Naninha me ensinou a rezar. 
Ela ía fazer 80. Ela me ensinou um bocado de reza. Mas, naquele 

tempo... eu num me interessei. Aí depois, veio na minha memória as 

reza todinha, aí eu aprendi e pronto. 

 

(gravação feita em 04/2014) 

 

... 

 

Ela chegou e disse assim: − Eu vou lhe ensinar a rezar...você é uma 

menina que num instante aprende as coisa. 

(gravação feita em 03/2014) 

... 

 

Eu aprendi a rezar olhado, dor de incrusidade, rezar... resta de sol, 

resta de lua, engasgo... saía de casa e quando saía se benzia e dizia a 

reza de sair de casa. Ela me ensinou, a finada Naninha... 

 

 

De trovão de chuva, de tudo ela sabia, vento brabo, tudinho, resta de 

sol, resta de lua, tudinho. Quando você tá com dor de cabeça é resta de 

sol, resta de lua. Eu aprendi com a irmã de Zé Maria do cartório. 

 

 

Uma reza só, uma oração só cura três tipos de doença (mostra os 

três dedos), cura três tipos de doença. É uma reza que diz assim: 

 “Meu Jesus é nascido, meu Jesus nascido é, vive da bendita virgem 

Maria, a verdade é, curai ferida de boca, resta de sol, resta de lua, meu 

Jesus de Nazaré”.  

 

Mas essa daí, resta de sol e ferida de boca, quando for rezar, só reza 

ferida de boca, não fala em resta de sol nem nada não. Agora, quando 

a pessoa tá com a cabeça doendo tudinho, aí a pessoa vai rezar e não 

fala em ferida de boca, não. E quando a pessoa tá com uma doença, 

dor no corpo, nos ossos tudinho, vem pra rezar e a pessoa diz assim: 

“Se benze né, pai, o filho e o espírito santo, amém” (mostra fazendo a 

cruz), aí chama pelo nome.  
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Aí a pessoa diz: “Andava Jesus e José pelo caminho, Jesus andava 
e José ficava. Jesus perguntava: − vem José. E José responde: − Eu 

não posso senhor, tô cheio de dor. Aí Jesus responde: “vem José, por 

cima das minhas santas passadas. Assim como eu fui livre, salvo e 
santo das cinco chagas de paixão assim será tu, de dor no teu 
corpo, dor de cruzidade, dor no teu corpo, no teus ossos, vai 
saindo, com os poderes e da virgem Maria”. Aí benze a pessoa 
assim (faz o sinal da cruz). E que toda dor te butaram para os astros, 

porque nem na Terra, nem no mar tu hei de ficar. Os astros é onde 
termina. 

 

(gravação feita em 07/2013) 

 

 

 

No início do seu depoimento, D. Zefinha faz questão de informar a pessoa 

que a convidou e escolheu para exercer o ofício, D. Nininha. Nesse mesmo relato, 

evidencia a sua falta de maturidade para compreender a tamanha responsabilidade do 

ofício, pois ainda era muito nova para compreender aquilo.  Com o tempo, sentiu a 

necessidade de aplicar os conhecimentos aprendidos por Naninha. E ainda, externaliza a 

satisfação de ter sido escolhida, uma vez que a mulher percebeu em D. Zefinha grande 

facilidade para memorizar e aprender as coisas. Mais uma vez, D. Zefinha utiliza o grau 

de parentesco para se referir a Nininha “Eu aprendi com a irmã de Zé Maria do 
cartório”, um costume muito comum entre nós, que moramos no interior. É uma forma 

de especificar a pessoa “Nininha”, de aproximá-las e identificá-las. 

No decorrer do depoimento, informa algumas rezas e a maneira de proceder 

com cada doença. Ao descrever as rezas que aprendeu, informa que há uma reza 

específica para três diferentes tipos de doença. Quanto à reza para curar “dor de 
encrusidade”, enfermidade que se instala nas costas (no dorso lombar), fica evidente 
marcas discursas que remetem a representação do Cristo evangelizador que “andava 

pelo mundo curando” e ensinando as pessoas a superarem as dificuldades: “Assim 
como eu fui livre, salvo e santo das cinco chagas de paixão assim será tu”.  

Fica evidente, no enunciado das rezas, a imagem do Cristo enquanto homem 

simples, que vive no meio das pessoas, instruindo com exemplos de vida. A pobreza, 

humildade e a superação pela fé também estão implícitos nas rezas.   

Nas rezas apresentadas por D. Zefinha, é possível considerar marcas 

discursivas que têm como arquétipo o próprio Jesus Cristo e suas ações. Assim como o 

filho da Virgem Maria, apesar de toda humilhação e sofrimento, superou a dor e venceu 

a morte, todos os que têm fé e creem em Deus também poderão vencer as dificuldades, 

as dores, as doenças.  
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É importante dizer que, na reza citada, a rezadeira tem poder para expulsar a 

doença para outra dimensão: “E que toda dor te butaram para os astros, porque nem na 

Terra, nem no mar tu hei de ficar. Os astros é onde termina”. Transferir o mal para um 

lugar distante, o espaço, é a certeza de que a moléstia não voltará.   

Em outro momento, a rezadeira admira-se da sabedoria da mulher que lhe 

ensinou a rezar, enfatizando a capacidade para controlar e manter a ordem sobre as 

ações da natureza:  

 

Ela sabia de muita coisa... de butar a mão assim... e a chuva 
parar... vento e tudo. Ela me ensinou, ela me ensinou que quando 

tivesse demorando p’a chover, aí rezava essa, essa oração. É uma 
oração que diz assim: 

 

Chuva lá do céu, venha sem demora 

Ouve nosso rogo(truncado) 

Valei-me Senhora! 

É... Valei-me Senhora 

Afastai a seca 

Sustentai o gado 

Água com bonança 

Deus tem piedade! 

 

(Depois de falar a reza, ela canta) 

 

A gente cantava também na Igreja... “De cobra, só foi uma que ela me 
ensinou...diz assim: 

 

São Bento e água benta... 

(Benzia o caminho que ia entrar, num sabe) 

Todo os Santo do altar 

O que estiver nesse caminho 

Arretire que eu vou passar... 
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É linda demais... a gente ia tranquila... as cobra ficava... que nem o 

home disse... que foi passando no caminho, nesse tempo dos matos, 

era grande, tudinho. Aí, ia passando no caminho, aí representou uma 

cobra, parece que foi uma cobra. Aí ele teve um susto muito grande. 

Aí, ele chegou e foi pra ela ensinar. Que ele vivia nos mato 

trabaiando. Aí ela ensinou... (repete a reza dita acima). E de lá pra cá 

ele num foi mais atacado. 

 

 

Ela dizia tanta coisa, tanta história, tanto passado, meu Deus! Ela 
contava... 

 

(gravação feita em 07/2013) 

 

... 

 

Não pode rezar pessoas mais velhas que a gente. Quem disse foi 
minha irmã, minha irmã reza também, Maria José, ela mora em 
15Cariatá. Ela foi rezar uma mulher, ela quase que morre, passou quase 

oito dias doente, sem andar, aleijada. Ela tinha uma firidona na perna. 

 

(gravação feita em 07/2013) 

 

  D. Nininha, muito experiente, teve a preocupação com os repasses da tradição. 

Com isso, fica evidente, nas memórias de D. Zefinha, como a tradição do ofício se 

perpetuou, pois tudo o que aprendeu é resultado do que ouvia e presenciava, enfim, das 

experiências trocadas com as pessoas que a ensinaram a rezar. Nesses trechos acima, D. 

Zefinha vai elencando as pessoas que a influenciaram quanto ao domínio do oficio. 

Também é possível constatar marcas discursivas de experiências adquiridas e 

comprovadas pela própria irmã. 

Nos relatos acima, a rezadeira confirma a fé que D. Nininha tinha para resolver 

questões de ordem natural e a eficácia da reza para minimizar problemas como a falta 

de chuva, o controle do vento e o afastamento de animais peçonhentos.  

 O conteúdo semântico da reza para pedir chuva está voltado para um problema 

bem característico do nordeste: a seca. Por isso, roga-se para que afaste a seca, sustente 

                                                 

15 Distrito que pertence a Itabaiana. 
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o gado e mande água com bonança.  A reza termina com um apelo, um clamor: “Deus 
tem piedade! Recorre-se também a Nossa Senhora, figura representativa do 

catolicismo. 

Ao lembrar-se de D. Nininha, traz viva na memória as ações performáticas das 

práticas religiosas. Nos trechos destacados: “Ela sabia de muita coisa... de butar a mão 
assim... e a chuva parar... vento e tudo....”; “ela me ensinou que quando tivesse 
demorando p’a chover, aí rezava essa, essa oração”; “a gente ia tranquila... as 
cobra ficava...”, percebe-se que a imposição da mão, instrumento de intercessão, e as 

palavras proferidas pela reza eram recursos utilizados pela senhora Nininha e também 

pela avó de D. Gorda.  

A imposição da mão pode ter muitos significados, mas, nesse caso pode 

significar a autoridade de alguém para exercer uma determinada função. No contexto 

bíblico, no livro de Timóteo, Paulo descreve um pouco da vida de Timóteo, 

incentivando-o a permanecer firme na fé. Timóteo, com isso, recebe o dom espiritual a 

partir da imposição das mãos de Paulo: “2Tm 1:6 Por cujo motivo te lembro que 

despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos”. No livro 

Atos dos Apóstolos há situações em que as mãos eram impostas sobre as pessoas para 

curar, em nome de Jesus, conforme esta passagem: “Atos 28:8 E aconteceu estar de 

cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo 

orado, pós as mãos sobre ele, e o curou”.  

No Novo Testamento da Bíblia, encontramos histórias da imagem do próprio 

Cristo impondo as mãos para solucionar problemas, curar e edificar a sua fé em Deus 

como, por exemplo, a mão imposta sobre o mar ordenando que o mar acalmasse, em 

meio a uma grande tempestade. Essas imagens são reconstruídas pelos integrantes da 

cultura popular, que por meio da fé conseguem acalmar os ventos, águas e fogo pela 

imposição da mão.  

Semelhante a essas passagens bíblicas, as rezadeiras, enquanto intermediadoras 

de Deus, valem-se da autoridade divina para ajudar, proteger e curar as pessoas contra 

males e perigos provocados pela Natureza. Além do poder das mãos, a força de palavra 

também promove a solução dos problemas. Nesse caso, o poder mágico conferido à 

palavra e a imposição das mãos estão dotados de potencialidades sobrenaturais e 

sagrados.  

De acordo com Biderman (1998, p. 81) “(...) nela deitam raízes, os entes e os 
acontecimentos. Por ser mágica, cabalística, sagrada, a palavra tende a construir uma 

realidade dotada de poder.” É essencialmente pela palavra que as intermediárias do 
sagrado se comunicam e tem seus pedidos atendidos. “Para a Bíblia judaico-cristã a 

palavra não é apenas um sinal da força divina criadora, mas se identifica com essa 

própria força” (BIBERMAN, 1998, p.82).  Tal afirmação pode ser confirmada na 
passagem bíblica do Livro de João, ao remeter à “Palavra” o princípio criador de todas 
as coisas: “no início era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus (...) Tudo se fez 
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por meio dele; e sem ele nada se fez do que foi feito. (...) E o verbo se fez carne e 

habitou entre nós (João I, 1-14)”.  

Pode-se afirmar, portanto, que a palavra, revestida de poder e autoridade 

possuem caráter ilocucionário, capaz de difundir-se entre os escolhidos: profetas e 

religiosos. Nesse caso, as rezadeiras, enquanto intermediárias, são dotadas desse poder 

mágico - possuem livre acesso para fazer uso do “Verbo” e promover a cura.    

Nos encontros com D. Zefinha, ela lembra-se de histórias relacionadas à 

situações vivenciadas pelo poder da oração através da prática de cura. Vale lembrar que 

são histórias que mantém relações diretas com as rezas. Vejamos algumas histórias 

 

 

Sobre a reza do engasgo 

 

A história diz assim... 

 Chegou um velho em uma casa. Aí pediu um arrancho 

(acolhida). Num dia... aí o dono da casa disse: “ é veinho...  

 ...Chamava tio, tudinho, antigamante quando a gente avistava 

um véi, dava a bênça, uma véia, dava uma bênça. Agora, vá dá p’a vê! 
Que nem Joãozinho meu... eu digo “quando você ver um véi, você dê 
a bênça”. Meus fio, eles são criado que nem eu. Aí Joaozin deu a 

bênça a (truncado), aí ele disse “tu é nada meu” (risos). Aí quando ele 
chegou aqui, “Virge Maria, eu dô mais nunca”. 

 Aí, chegou um velhinho na casa do homem e disse assim: “eu 

quero que o senhor me dê um ranchin aqui, que o sol tá muito quente”. 

Aí o dono da casa e disse: “entre”. Ele entrou, na sala... começou a 
conversar, tudin. Aí, a mulher tava com a panela de peixe no fogo. Aí 

chegou e disse... (tava chegando já a hora de comer e o véi tava lá). Aí 

a mulher chegou e disse: 

− Tem esse homem p’a comer, o peixe pouco, não vai dar pra nada. 

 Aí tirou a panela de peixe, p’a quando ele fosse simbora, ela 

comer. Aí tirou a panela do fogo e conversou, conversou... aí quando 

foi de tarde, ele deu uma andadinha.  

 Aí veio, quando chegou em casa, na casa do homem falou que 

deu uma andadinha por ali e que tava tão difícil arrancho e pediu: “eu 
queria que você deixasse eu passar a noite, já tá de noite já”. Aí o véi 

chegou, o dono da casa disse: “fique”. Aí chegou e disse: “muler, 
prepara aí uma dormidinha pra esse... p’a o meu tio que ele vai ficar, 
ele vai amanhã bem cedo”. Aí a véia saltou e disse assim: “tem uma 

esteira velha acolá, quando for de noite forra pra ele se deitar”.  
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 Aí quando foi de noite, ele pegou a esteira, estirou, se deitou, 

passou a noite todinha, dormiu.  

 Aí foi simbora. Aí quando foi no outro dia, ela botou o peixe no 

fogo e foi comer. Que ela já tava terminando de comer, aí a espinha 

atravessou na “guela”. Aí ficou na guela dela. Aí ela... agoniada, 
agoniada, aí o homem deu um grito. Butando sangue já pelo canto da 

boca e bem agoniada.  

 Aí ele disse assim: “ eu vou atrás de uma pessoa por aí p’a ver 
se resolve, se reza, se sai. Aí saiu.  

 Quando ele saiu, o homem vinha. Aquilo era Jesus num era? Já 

tava. Se apresentou-se na frente dele. Aí ele chegou e disse assim: 

“mai meu ti, meu ti, a mulher foi comer o peixe, tá lá morrendo com a 

espinha na guela. Já bati por todo canto e num tem uma pessoa que 

reza, que...eu num sei não, ela vai morrer... ela já ta botando sangue 

pela boca”.  

 Aí Jesus chegou e disse: “É, eu vou até lá”. 

 Aí quando Jesus chegou na porta da casa dele, ela vinha assim... 

saindo de dentro p’a fora. Aí quando ela avistou o véin, aí o véin 

butou a mão assim na frente dela. Aí disse: 

Homem bom 

Ceia má 

Esteira velha 

Mulher má 

 Aí quando ele disse, ela fez (imita a mulher desengasgando). Aí 

saiu, ela tirou a espinha da boca, aí amostrou, aí foi simbora. Aí disse: 

“ o Senhor já vai, vá agora não”. Ele disse: “vou”. E foi embora. 

 ... 

 

A reza que reza p’a engasgadura é essa, agora butano o rosário do 
pescoço com a cruz pra trás. Tem gente que reza pra frente, mai eu 

num boto não, eu só rezo assim. Quem me ensinou, ensinou assim, 

com a cruz pra trás.  

 

(gravação feita em 07/2013) 

 

 

A história narrada tem Jesus como personagem principal. O teor da história 

volta-se para uma reflexão sobre caridade e bondade vesus egoísmo e maldade. A 

consequência é o castigo como caminho para o arrependimento, nesse caso, o engasgo.   
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O enfoque está na imagem de Jesus, homem simples em procura de abrigo, sofrendo a 

humilhação durante a evangelização. 

Por isso, a construção discursiva da reza do engasgo “Homem bom, Ceia má, 
Esteira velha, Mulher má”, faz referência a chegava de Jesus a uma casa pedindo 

comida e abrigo. A mulher não negou abrigo, mas lhe ofereceu péssimas condições na 

estadia: uma esteira para dormir no mesmo lugar dos animais. Além disso, a comida 

também foi negada ao homem. A representação de Jesus é transferida para o domínio 

popular como um ser que tudo vê e sente, de maneira que há um desejo catequético de 

ensinar a mulher, ou alguém com atitudes parecidas, a mudar de atitudes. Percebe-se, 

com isso, um arquétipo do Cristo puro, mísero e sofredor, e, ao mesmo tempo, 

onipresente e vingativo, que ensina pelo castigo. 

A representação de Jesus é uma marca da religiosidade popular, cujas ações 

humanas são transfiguradas e recriadas pelo povo como representação do mundo 

sagrado. Em relação à recriação do universo popular, Brandão (1988, p.209) ressalva: 

 

A recriação do fabulário popular faz a remontagem da lista e da 

ordem original dos acontecimentos e dos personagens da história 

sagrada (e da Bíblia) e da história da Igreja (a da Tradição católica 

oficial). Faz a reelaboração dos cenários. Faz a multiplicação dos 

dramas e a transposição do significado do conjunto, não tanto para 

uma interpretação de uma história universal de salvação, mas para a 

justificação legitimadora do repertório de crenças e rituais da religião 

popular. 

 

A partir do posicionamento de Brandão (1988), percebe-se mais uma vez 

como a religiosidade popular possui indicadores da religião oficial. Por outro, lado vê-

se como a religiosidade popular pôde reagir sobre o que “apreendeu” do sistema erudito 
recriando novas combinações e estabelecendo outras maneiras de conduta religiosa a 

partir da redefinição dos símbolos, crenças, rituais e fórmulas mágicas, permanecendo 

vivos na memória do povo. 

Ainda sobre a reza do engasgo, D. Zefinha nos alerta sobre a posição do 

rosário, devendo estar na posição contrária. Não me explicou o porquê, mas me disse 

que seguia a tradição, faz conforme a ensinaram. Sobre a posição do rosário utilizada na 

reza do engasgo, Xidieh também relata uma experiência semelhante, vivenciada em 

suas pesquisas pelo Nordeste.  

A maioria das rezas apresenta, em seu conteúdo, imagens que remetem a 

superação de situações e doenças. Há um trecho da reza para curar espinhela caída que 

diz o seguinte: Assim como Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, espinhela e arca 

levantou. Percebe-se, nesse trecho, a figura de linguagem gradação que remete a 

trajetória de Jesus.  
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A partir do que as rezadeiras declamaram podemos concluir que aprenderam 

com a família, vizinhos, amigos, ou seja, pessoas das diversas instituições sociais (casa, 

igreja). É um conhecimento aprendido no dia-a-dia, a partir das experiências 

vivenciadas no cotidiano, pelo senso comum. Nesse caso, o acesso ao conhecimento 

religioso não se dá pelo viés da escrita, mas por outros vieses: aprende-se ouvindo, 

falando, fazendo, repetindo. Nesse caso, esses saberes independem do conhecimento da 

escrita, pois os saberes aprendidos pela comunidade, pelo povo, são, em sua maioria, 

aprendidos pela boca e pelo ouvido. Para esse grupo, a voz assume uma importante 

tarefa: meio pelo qual o povo alimenta a sua cultura. 

Dessa forma, os enunciados proferidos pela rezadeira pertencem a um campo 

específico da atividade humana – discurso religioso – e que, por sua vez, se utilizam da 

linguagem para tornar públicas as experiências e os conhecimentos que são repassados.  

No decorrer da narrativa, D. Zefinha compara a época atual com o tempo de 

outrora, destacando a perda da crença das pessoas. Acompanhemos:  

 

Antigamente, chegava uma pessoa com uma doença pra rezar, 

chegava uma mulher com uma criança para rezar ferida de boca, as 

feridas na boca eram branca no beiço e tudo. Pegava o menino, butava 

aqui no colo, pegava o cabelo e rezava com o cabelo na boca da 

criança. O cabelo da mãe ou o cabelo dela mesmo. Eu via a finada 
Nininha rezar com os cabelo dela mesmo e ficava boa. 

 

(gravação feita em 07/2013) 

 

... 

 

Antigamente, existia reis, rainhas, existia coronel. Hoje em dia não 

existe, não existe mais nada. Hoje só existe mais. É esse povo que 

mata um, mata outro. Ninguém crê que existe um pai, um pai 
eterno, Jesus Cristo, não acredita mais. Morria uma pessoa, com 

um ano ou dois, tava virando Santo, hoje, mais nada. Ninguém 

acredita que existe um pai do céu. Por isso que antigamente, só 
bastava uma pessoa chegar numa casa, pra rezar e a pessoa rezar 
e a pessoa sair bom, e ficar bom porque acreditava que há Deus 
no céu, e a força tava na oração.  

(gravação feita em 07/2013) 

 

   ... 
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Você não vê, eu vivo assim doente, tudinho, mas eu tenho muita fé 
em Deus, e em Nossa Senhora, eu tenho. Eu digo meu Pai, tu és a 
minha fortaleza, tu és a minha saúde. Eu digo, meu Pai eterno, tu 
és a minha saúde, a minha vida, tu és a minha fortaleza.  

 

Mas hoje em dia, se a pessoa vai rezar, o povo é mangando, sorrindo e 

mangando. Aí eu entrego a Deus, quem acreditar... acredite, quem não 

acreditar, não acredite. Esse povo de hoje, que num liga cum nada, 
nem reza, nem faz nada, tá é condenado ao fogo do interno. É isso 
mesmo!!! 

(gravação feita em 07/2013) 

Nos relatos acima, D. Zefinha sabe que está distante do seu tempo, o tempo do 

encanto (encantamento), da fantasia, da magia, em que as pessoas se respeitavam e se 

amavam. Quanto mais se distancia da época de “reis, rainhas e coronel”, mais se 

aproxima de um mundo descrente e desacreditado, vivendo em um “tempo” em que as 
pessoas já não se respeitam, nem acreditam no “Pai Eterno”.  

De acordo com D. Zefinha, as pessoas daquele tempo viravam “Santo” 
justamente porque criam em Deus e mantinham a fé. Hoje, por não alimentarem a fé, 

não são capazes de manterem uma aliança com Deus. A rezadeira lembra-se de que a 

reza tinha mais força porque as pessoas acreditavam no poder e na força da oração, o 

que, segundo ela, não acontece mais.  Dessa forma, D. Zefinha enfatiza a mudança de 

comportamento das pessoas diante da fé. 

Segundo Marcos Ayala (S/D, p.11) “as mudanças são uma característica 
necessária de toda cultura viva”. Tal posicionamento nos leva a entender que, o fato de 
nos referirmos à cultura popular não quer dizer que estejamos nos referindo a algo 

estático, mas a modos de expressão e representação que vão se adequando às 

necessidades sociais e individuais dos grupos de que fazem parte.  

D. Zefinha defende uma cultura religiosa marcada pela crença na palavra, na 

oração e na obediência. Entretanto, é consciente de que está numa época em que não 

valorizam a cultura oral religiosa popular, e isso lhe deixa triste: “Mas hoje em dia, se a 

pessoa vai rezar, o povo é mangando, sorrindo e mangando”.  

 Nesse mesmo discurso, a rezadeira nos dá a certeza de que a falta do contato 

com Deus, através da oração, leva-os ao Inferno: “Esse povo de hoje, que num liga 
cum nada, nem reza, nem faz nada, tá é condenado ao fogo do interno. É isso 
mesmo!!!” A imagem figurada está relacionada a uma consciência cristã cujo arquétipo 

se dá em um espaço penoso e temido, provocando medo e intimidação.  Bakhtin (2013, 

p.346) defende, ao analisar a Cultura Popular na Idade Média na obra de Rabelais, que a 

imagem do inferno constitui uma arma poderosa da propaganda religiosa. Segundo o 

autor: 
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O inferno encarna a imagem original do acerto de contas, a do fim do 

acabamento das vidas e destinos individuais, ao mesmo tempo que o 

julgamento definitivo sobre cada vida humana no seu conjunto, 

julgamento em cuja base estavam colocados os critérios superiores da 

concepção cristã oficial (grifos do autor) BAKHTIN, 2013, p. 346. 

   

A rezadeira nos leva a refletir sobre o processo de transformação e adaptação 

que uma cultura pode sofrer ao longo do tempo. Para Bakhtin (2003, p.364) “a cultura 
de uma época, por mais distante que esteja de nós no tempo, também não pode ser 

fechada em si mesma como algo pronto, plenamente acabado, que se foi de uma vez por 

todas, morto”.  

É preciso ter uma visão ampla acerca do fenômeno cultural, entendendo a 

cultura como um sistema, um processo em construção e readaptação. Assim, por mais 

que a cultura passe por um processo de adormecimento e esquecimento em determinado 

momento, em outro momento ressurge readaptada àquele novo contexto, mas nunca é 

apagada. Chartier (1995, p.4) defende: 

 

Nem a cultura de massa de nosso tempo, nem a cultura imposta pelos 

antigos poderes foram capazes de reduzir as identidades singulares ou as 

práticas enraizadas que lhes resistiam. O que mudou, evidentemente, foi a 

maneira pela qual essas identidades puderam se enunciar e se afirmar, 

fazendo uso inclusive dos próprios meios destinados a aniquilá-las.  

 

 

Para Chartier (1995), mesmo havendo pressão ideológica da cultura de 

massa sobre as práticas tradicionais, a cultura não é um ícone conduzido por um modelo 

preestabelecido, mas, antes de tudo, é uma prática que é readaptada a cada contexto 

social e momento histórico, fruto das transformações sociais e comportamentais do 

indivíduo.   

Nesse sentido, as rezadeiras, ao proferirem seus discursos, através dos relatos e 

das memórias das práticas tradicionais de cura nos ajudam a compreender como cada 

experiência é única e, ao mesmo tempo, é de todos, no sentido de que é possível 

conhecer a cultura da qual fazem parte.   

O povo tem uma cultura que recebeu dos antepassados. Recebeu-a pelo 

exercício de atos práticos e audição de regras de conduta, religiosa e social. (Cascudo, 

2004, p. 710). Lembrando que o termo “cultura popular” também está relacionado ao 
Folclore. Esse termo também diz respeito aos saberes e costumes de um povo. 

Tradicionalmente, se referia a práticas tradicionais congeladas, estáveis e imutáveis, o 

que Zumthor (2010, p. 20) chama “um objeto museológico”. Atualmente, o termo foi 
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ampliado, voltando-se para uma perspectiva sociológica, sendo compreendido como 

uma prática que se renova e se atualiza ao movimento natural da sociedade.   

É preciso observar o termo “popular” como um qualificativo que exprime 
valores e marcas identitárias próprias. Segundo Chartier: 

 O ‘popular’ não está contido em conjuntos de elementos que bastaria 

identificar, repertoriar e descrever. Ele qualifica antes de mais nada, 

um tipo de relação, um modo de utilizar objetos ou normas que 

circulam na sociedade, mas que são recebidos, compreendidos e 

manipulados de diversas maneiras (Chartier, 1995, p.6). 

 

 

Para isso, se faz necessário compreender que “a cultura consiste em estruturas de 
significado socialmente estabelecidas, nos termos das quais as pessoas fazem certas 

coisas como sinais de conspiração e se aliam ou percebem os insultos e respondem a 

eles (Geertz, 2013, p.9)”.   

Assim como afirmam os autores, cada cultura constitui-se de sistemas 

organizados e mantidos socialmente, de maneira que a atuação das pessoas diante das 

manifestações culturais sempre responde e corresponde às necessidades por elas 

definidas.  

É importante mencionar que os discursos enunciados pelas rezadeiras remetem a 

uma cultura que, por sua vez, está ligada às práticas tradicionais de cura.  A cultura das 

rezadeiras, como já foi dito até o momento por meio das vozes das colaboradoras, 

compõe-se de um conjunto de saberes orais proeminentes, envolve memória, símbolos, 

crenças, arquétipos religiosos, sendo atestada e reconhecida pela tradição. Entretanto, a 

referida cultura também se vale de outro sistema de propagação e manutenção: a escrita 

– uma modalidade que dá suporte a tradição e contribui para a “divulgação” dos 
saberes.   

 Embora tenhamos a memória como um recurso necessário à propagação e 

disseminação da cultura popular, a escrita também possui uma importante função: 

registrar e consumar o que o povo fala, aprende e ensina aos seus sucessores. 

 Sobre a função da escrita na tradição oral das rezas, discutiremos no próximo 

tópico. 

 

3.3. A função da escrita nas práticas orais das rezadeiras  

 

Nas práticas culturais que tem a voz como principal meio de transmissão do 

saber, também pode-se fazer uso da escrita, especialmente em cadernos manuscritos em 

que se faz anotações para lembrar de algo.  
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Em se tratando da tradição das rezas populares de cura, há situações em que a 

rezadeira se utiliza do texto manuscrito como meio para a propagação da tradição. 

Segundo Ayala (2015, p. 8): 

 

O ato de usar a escrita como apoio da memória oral é procedimento 

que permite a seguinte avaliação: aqueles que participam do universo 

da oralidade têm consciência de que a escrita é um poderoso 

instrumento e que pode servir para guardar o oral do esquecimento. 

Pode parecer paradoxal, mas, neste caso, a escrita é posta a serviço da 

oralidade. 

 

Na tradição das rezadeiras populares, a transmissão pode acontecer de duas 

maneiras: oralmente e por escrito. A primeira forma de receber os ensinamentos da 

tradição acontece oralmente, ou seja, da boca ao ouvido, transmissão utilizada para 

propagar os conhecimentos aprendidos. A segunda modalidade está relacionada a 

transmissão de ensinamentos que, por regras da tradição, deve acontecer por escrito. 

Estão intrínsecas as relações de gênero (oral e escrito) como da religiosidade popular.  

Segundo Jacob Mey (2001, p. 82), a voz autoritária não é somente o produto das 

cordas vocais; é o corpo que fala, lecorps parlant, tanto em sua integridade quanto 

metonimicamente, através de suas partes, assim como o dedo indicador levantado.  

Nesse processo de transmissão do saber, há na tradição o reconhecimento da 

pessoa mais experiente, capaz de escolher quem vai receber os ensinamentos adquiridos 

dos antepassados. A escolha pode ser: 

Por afinidade – pessoa que tem um grau de convivência muito grande, podendo 

ser da família ou não. A rezadeira, por sua vez, entende que a pessoa será capaz de 

manter viva a tradição fazendo jus aos ensinamentos. D. Gorda exemplifica bem essa 

forma de apreender os domínios orais das rezas populares. 

Pela sensibilidade – as rezadeiras possuem uma sensibilidade muito aflorada 

devido à experiência, à espiritualidade (religiosidade) e a relação que mantém com o 

sagrado. Muitas vezes, sentem que determinada pessoa, apresenta os requisitos 

necessários à propagação e manutenção da tradição. Nesse caso, a rezadeira faz o 

convite a fim de ensiná-la. Essa forma de apreensão adéqua-se a D. Zefinha, escolhida 

pela sua tia para a propagação da tradição.  

Por sonhos – por haver uma íntima relação com o sagrado, as rezadeiras 

afirmam acreditar em sonhos e os mesmos apresentam grandes significados. Há 

depoimentos de que a rezadeira sonhou com alguém ensinando (uma criança, um 

homem, uma mulher) e a partir desse sonho começou a rezar. Durante a pesquisa de 

campo, conheci uma rezadeira chamada Vanda e lembrou-se que sua tia aprendeu a 

rezar por meio de sonho.  
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Contudo, independente da forma como aconteçam os repasses da tradição de 

uma pessoa para outra, todos esses são transmitidos oralmente, conversando, ouvindo, 

repetindo. 

Mas, há outra maneira de aquisição e transmissão de conhecimentos ligados à 

tradição: o viés escrito.  

O repasse através do código escrito acontece quando a rezadeira deseja ensinar a 

alguém e que, por sua vez, não se enquadra nos tipos de apreensão oral (afinidade, 

sensibilidade ou por sonhos). Geralmente as pessoas que desejam aprender as rezas são 

aquelas que despertaram um interesse próprio, ou seja, sentiram necessidade de 

aprender uma prática que venha ajudar pessoas da família e vizinhos próximos, quando 

esses precisarem da reza de cura.  

Nesse contexto de transmissão, há, de acordo com a tradição, uma regra 

direcionada à rezadeira no sentido de que ela não poderá ensinar pessoalmente, mas 

através de um intermediário. E, de acordo com a regra, só poderá ser um homem. Este 

deverá escrever a reza, para que a rezadeira entregue ao aprendiz. Dessa forma, há uma 

exigência da tradição pela figura masculina. É preciso que seja a letra de um homem, 

pois, conforme a explicação da rezadeira, se não for repassado pela letra de um homem, 

a reza fica “sem valor”, ou seja, a caráter ilocucionário do dizer (a voz fixada no papel) 
e o sentido produzido pelo dizer se perdem, não produzindo o efeito esperado, a cura.  

Durante a pesquisa, ouvi de outra rezadeira, a Vanda16, que o homem possui 

uma representação de gênero que remete a imagem de Jesus, levando a boa nova aos 

que precisam. Há uma discussão que merece ser levantada: a relação de imponência do 

homem e o apoderamento do homem em relação à escrita. 

Esse processo de transmissão permite-nos perceber que há na tradição, vestígios 

de uma população “letrada”, pessoas que dominam a leitura e a escrita, embora com 
certa dificuldade; consciente de que a letra pode chegar aonde à voz não chega. Por 

outro lado, há uma consciência de que a fixação da voz, a escritura, é um importante 

apoio para a manutenção da tradição, pois, além de o texto escrito ser um recurso para a 

memória, evita que os ensinamentos sejam esquecidos, ou se percam no tempo.  

Sendo assim, os textos escritos representam, literalmente, a consolidação do 

poder comunicativo na maior parte dos contextos institucionais (VAN DIJK, 2012, p. 

72-73). Nesse contexto, o meio escrito pelo qual são repassadas as rezas torna-se um 

importante recurso para a tradição.  

                                                 

16 A rezadeira Vanda lembra que sua tia, pessoa que lhe ensinou a rezar, pensava que a tradição 

ia acabar e por isso, defendia a transmissão da reza por escrito. Ao escolher Vanda, sua sobrinha para dar 

continuidade à tradição, a tia pediu a um sobrinho que escrevesse a reza, para assim, repassar para Vanda. 

Vale lembrar que a tia de Vanda não sabia ler nem escrever, e que aprendeu a rezar através de sonhos. 
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Para Certeau (1990, p. 267), o texto se torna uma arma cultural, uma reserva de 

caça, o pretexto de uma lei que legitima, como “literal”, a interpretação de profissionais 
e de clérigos socialmente autorizados. Com isso, a palavra escrita passa a conferir um 

valor de verdade. Para o autor, a escrita é uma importante ferramenta de transmissão do 

saber, sendo capaz de legitimar aqueles que estejam autorizados socialmente. Nesse 

contexto, a pessoa assume ideologicamente a função de mediar a interação entre a 

rezadeira e a pessoa escolhida a receber a reza. 

Assim, a escrita torna-se um instrumento de poder tanto no contexto da produção 

quanto no contexto da recepção. No caso das rezas populares, o homem é o sujeito a que 

lhe foi conferido poder, estando “autorizado” a repassar os ensinamentos da tradição.  

Vale lembrar que a tradição confere poder a três membros desse grupo social 

religioso: a rezadeira, a que socialmente e culturalmente, foi instituído o ofício de cura; 

o homem, pessoa que media a transmissão do conhecimento por meio da escrita; e a 

pessoa escolhida a quem também lhe será conferido o poder para perpetuar a tradição. A 

pessoa que recebe a reza por escrito também está autorizada a isso, pois, como foi 

escolhida para dar continuidade à tradição, deve fazer jus às normas da tradição. 

Sobre as relações de poder que envolvem a escrita, Calvet (2011, p. 123) 

defende:  

Consideraremos, então, a escrita como um fato social e, como tal, 

ligado aos fenômenos de poder, ao mesmo tempo em que a 

consideraremos como um fato cultural que, na ideologia dominante, 

serviu às vezes de fundamento para rebaixar o outro. 

 

 

Conforme Calvet (2011), os interlocutores atribuem sentido ao texto escrito 

quando conseguem apreender o que está enunciado e por em prática o conhecimento 

expresso, cujas regras pragmáticas são delineadas pela tradição. Dessa forma, não basta 

apenas passar uma informação a um receptor, é necessário que haja empenho para pôr 

em prática aquilo que está escrito.  

É importante lembrar que as colaboradoras da pesquisa não dominam o código 

escrito, pois não tiveram acesso à escola ou qualquer outro espaço que lhes oferecessem 

a oportunidade de alfabetizarem-se. O fato de não saber ler e escrever não a torna 

inferior se comparado com uma pessoa “letrada”, pois tem consciência que o 
conhecimento adquirido extrapola aquele apreendido na Escola. Sobre o não domínio da 

escrita, Dona Zefinha conta uma história de quando foi ao médico e disse que não sabia 

ler nem escrever. Acompanhemos: 

 

Eu fui no médico, aí o médico disse assim: 
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− A senhora num sabe ler não, D. Zefinha? 

 Eu disse: “Sei não, porque no meu tempo, no meu tempo, o livro da 

gente era a terra e a caneta era as enxadas”. Ele disse: 

− Pera aí. 

Aí abriu a gaveta dele assim e tirou oh o livro. Aí disse: 

− Diga de novo. 

Eu disse: 

− Porque no meu tempo, os livro da gente era a terra e as caneta era as 

enxada p’a alimpá mato. Ele disse: 

− Tá certo. 

Ele disse assim: 

− Essas palavra é muito bonita, muito bonita. 

E ficou balançando a cabeça assim... 

(gravação feita em 08/2014) 

 

 

Na conversa com o médico, D. Zefinha nos informa o motivo pelo qual não 

aprendeu a ler e escrever. Sua concepção de leitura está relacionada ao domínio do que 

está escrito, embora saibamos o quanto saber ler o mundo, o passado e a si mesma. Para 

justificar, ela utiliza-se de metáforas para representar o livro e a caneta, objetos esses 

que foram substituídos por instrumentos de trabalho.  Mesmo sem saber ler, a rezadeira 

convenceu o médico da grande sabedoria que possui, provocando a reflexão e 

despertando no “doutor” o interesse em registrar a mensagem. Na verdade, o médico 
reconheceu, nessa mulher, virtudes e saberes que vão além do processo de 

alfabetização, entre elas, uma forma poética de dizer a partir da vivência e da 

experiência acumulada. 

Portanto, é importante deixar claro que estudar a oralidade por esse viés 

permite conhecer as nuances que operam no mundo e no cotidiano, cujas regras 

pragmáticas são preestabelecidas por um contexto sócio-histórico, mantidas por uma 

tradição popular. Além disso, a tradição oral também permite ter acesso a um vasto 

conhecimento, alheio muitas vezes à escola, permitindo maior aproximação com um 

conjunto de práticas, experiências e saberes que “extrapolam” o domínio da 
racionalidade (cientificidade), favorecendo relações diretas com o imaginário popular. 
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4. OS DOMÍNIOS ORAIS DAS REZADEIRAS ATRAVÉS DE SUAS 
NARRATIVAS: VOZES QUE SE CRUZAM 

 

“Sim, eu sei de uma história, o povo era que contava, eu era menina, eu sabia 

lá, já morreu tudo, não existe mais ninguém”... (D. Zefinha - encontro 

realizado em 04/2015) 

 

 

Adentrar no universo oral das rezadeiras foi uma experiência singular. Desde o 

dia em que voltei à casa de Dona Gorda e Dona Zefinha, informando que iria dar 

continuidade aos estudos, dessa vez no Doutorado, fui surpreendida pela riqueza de 

conhecimentos que possuem. Já imaginava o quanto eram conhecedoras de vários 

domínios orais, já que no período do mestrado se preocupavam em relatar, contar e 

descrever o que haviam aprendido com a geração anterior. Quando comecei a estreitar 

as relações com essas mulheres fui convidada a aprender sobre as práticas orais 

populares, até então pouco conhecidas por mim.  

Ambas não sabem ler livros ou qualquer outro suporte onde o código escrito 

esteja presente, mas leem muito bem o mundo, o passado, a si mesmo e o outro. Com as 

experiências, tornaram-se boas “leitoras de mundo”, estando sempre à disposição para 

ensinar e aprender com todos a sua volta. E foi nesse constante processo de ensino-

aprendizagem, construído ao longo da vida, que desenvolveram uma variedade de 

saberes tradicionais e alavancaram o prestígio e a admiração de todos.  

Até o momento foram apresentadas as narrativas de fatos importantes das 

rezadeiras, evidenciando as relações familiares, as etapas da vida (infância e juventude), 

as experiências religiosas e a construção do ofício por elas assumido. Durante as 

entrevistas, as rezadeiras também demonstraram haver um envolvimento intenso com 

outras práticas culturais, desenvolvendo outras habilidades.  

Até então, percebemos que Dona Gorda, em suas narrativas, teve mais acesso e 

oportunidades para desempenhar atividades voltadas para o domínio religioso; além das 

rezas de cura, aprendeu os Benditos e a prática de encomendar alma. O interesse pelo 

domínio religioso deveu-se à influência de sua avó ou à própria necessidade de manter 

relações íntimas com o sagrado.  

Dona Zefinha, nas narrativas apresentadas até o momento, demonstra que 

também aprendeu outras atividades culturais além das rezas de cura. Desenvolveu 

habilidades para cantar, contar, declamar e dramatizar; enfim, aprendeu diversos 

gêneros da literatura oral popular que estavam disponíveis na comunidade, e que a 

acompanham por toda a vida. Aprendeu não apenas porque teve acesso direto a tais 
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práticas, pois se a justificativa fosse essa, suas irmãs, que também dividiam o mesmo 

espaço, deveriam ter aprendido, e, no entanto, não se interessaram.   

D. Zefinha aprendeu porque se sentiu envolvida pelos sistemas culturais, 

despertando nela a sensibilidade artística e isso deu outro sentido a sua vida. O desejo 

de apreender os domínios da literatura oral contribuiu para aflorar as emoções, 

sentimentos e valores que a fizeram descobrir novas possibilidades para enfrentar as 

situações do cotidiano, e, além disso, ajudaram a construir sua identidade.  

Cabe, portanto, neste capítulo, apresentar os outros domínios orais, além das 

experiências com as rezas de cura, reconhecendo-os como um sistema cultural, cuja 

base é a memória coletiva. Nesse caso, a ênfase será dada à rezadeira Zefinha. 

As colaboradoras cresceram vendo e ouvindo os mais velhos atuarem 

culturalmente, sob a égide de práticas orais. O espaço social estava sempre “rodeado” 

de instruções e ensinamentos não institucionalizados que, segundo D. Zefinha, eram 

necessários aprender. Ela lembra que os mais velhos sempre a alertavam: “aprende 
Zefinha, para num tá incomodando as pessoas”. Assim, o domínio de determinadas 

práticas culturais tornava-se indispensável para atender às necessidades da comunidade. 

Aprender as rezas de cura, por exemplo, era tão importantes quanto cozinhar, costurar e 

plantar, no sentido de que contribuíam para a sobrevivência, numa época onde a 

comunidade estava cercada de privações. Nesse caso, a aprendizagem das práticas 

culturais estava ligada à necessidade e ao respeito aos mais velhos, pois estes sabiam o 

quão importante era conhecer e dominar atividades que conduzissem a vida adulta. 

Como não adquiriram o saber institucional, como já foi dito, ou pela falta de 

oportunidade, por ter que “seguir” os pais nas atividades domésticas e agrícolas, 
também não havia a consciência da importância do domínio da letra, uma exigência que 

estava limitada a uma pequena parcela da sociedade. Com isso, cabia aos mais velhos a 

preocupação em atribuir responsabilidades aos mais jovens, ensinando-lhes práticas 

necessárias àquele modo de vida.  

 Além das atividades impostas pela família, estavam atentas a atividades lúdicas 

praticadas pela comunidade, como brincadeiras cantadas e/ou dramatizadas, contação de 

histórias, canções, cordéis, enfim, exploravam tudo o que estava disponível no espaço 

social. Essas práticas populares proporcionavam aproximação e interação entre as 

pessoas (família, vizinhos, amigos) Segundo Ayala (2011, p. 40/41): 

 

As histórias populares orais são caracterizadas comumente, por 

narradores e ouvintes, como forma de diversão, entretenimento ou 

brincadeira em tempo de folga, em geral à noite, depois do trabalho ou 

em situações de festas, onde se reúnem várias pessoas, o que 

possibilita a formação de um público para essa atividade literária. 
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As pessoas buscavam diferentes formas de diversão que, além de entreter, 

também ensinavam. Sobre o modo como foi adquirindo os conhecimentos que estavam 

disponíveis na comunidade, D. Zefinha lembra-se de algumas atividades infantis e o 

modo como foi apreendendo o saber da coletividade. Acompanhemos suas memórias:  

 

A gente, as menores, ficava olhando as maiores brincando, Né. Tinha 

dia que elas não deixavam a gente brincar. Mas sempre precisava de 

uma pra completar... Quando pensava que não, tava a gente brincando 

com elas. E eu achava bonito ver elas brincando... Era tão bom, tão 

bom!!! eu gostAva tAnto, mais tAnto de brincar na calçada. Era tanta 

da brincadeira...  

(gravação feita em 08/2015) 

 

 

Nesse relato, D. Zefinha lembra-se das brincadeiras infantis. Em seu discurso, 

fica explícito uma diferença de idade entre ela e algumas meninas que lideravam a 

brincadeira. A “aceitação” acontece inicialmente com a participação de D. Zefinha no 
lugar de alguém que faltava, tendo em vista que havia certo “preconceito” por parte das 
meninas mais velhas quanto à permissão das menores na brincadeira. Contudo, a 

imitação e a interferência das pessoas mais velhas garantiram à D. Zefinha a apreensão 

das atividades lúdicas. Essa afirmação coaduna com Halbwachs (2006) ao afirmar que 

“cada grupo social se empenha em manter semelhante persuasão em seus membros” 

(Halbwachs 2006, p. 65). A persuasão e o convencimento dos mais velhos em seguir as 

práticas culturais são valores que alimentam a memória de D. Zefinha. Assim como as 

brincadeiras infantis, D. Zefinha foi envolvida por outras atividades culturais, de 

maneira que os mais experientes orientavam e ensinavam os menos experientes.  

As vozes compartilhadas pela comunidade ajudam a compor uma memória 

coletiva. Por memória coletiva entende-se um conjunto de práticas discursivas 

compartilhadas por um grupo social. São vozes que pertencem à família, aos círculos de 

amigos, às pessoas com quem convivemos em diversos ambientes sociais, à igreja da 

qual fazemos parte, aos programas de televisão a que assistimos, aos livros que lemos 

etc. Essas vozes nos cercam e nos ajudam a construir nossa memória, e por sua vez, 

deixa de ser individual/íntima e passa a ser coletiva, já que a construímos com o outro. 

A memória coletiva contribui para que a voz circule na comunidade, – fenômeno 

necessário que fomenta as classes populares, e se manifesta em diferentes gêneros 

discursivos.  

Benveniste (2005) entende que pela linguagem o homem torna-se capaz de se 

comunicar e perceber o outro. Esse processo é explicado pelo autor:  
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A definição pode, então, precisar-se assim: eu é o “indivíduo que 
enuncia a presente instância de discurso que contém a instância 

linguística eu”. Consequentemente, introduzindo-se a situação de 

“alocução”, obtém-se uma definição simétrica para tu como o 

“indivíduo alocutado na presente instância de discurso contendo a 

instância linguística tu”. Essas definições visam “eu e tu” como uma 
categoria de linguagem e se relaciona com a sua posição na linguagem 

(BENVENISTE, 2005).   

  

Apesar de o autor indicar o eu e tu como pessoas do discurso, reconhece que o 

eu, dependo da posição comunicativa poderia ser identificado pelo tu e vice-versa. 

Entretanto, o autor não pensou na relação dialógica, cujo processo pode ser identificado 

no “eu” tantos “tus” e “outros” que vão se constituindo ao longo da vida e, 
consequentemente, um sujeito capaz transformar o outro, transformar-se e até de se ver 

muitas vezes no outro.  

A dialogicidade através da linguagem foi percebida por Bakhtin e seu círculo de 

pesquisadores. Ao se fundamentar na relação dialógica, o autor reconhece que os 

saberes apreendidos pelo “eu” são, na verdade, resultados de saberes coletivos 
adquiridos das trocas de experiências com o “outro”. Ao fundamentar a relação 

dialógica da linguagem, Bakhtin se posicionada assertivamente: 

 

Constituindo-se na atmosfera do “já-dito”, o discurso é determinado 
ao mesmo tempo pela réplica não ainda dita, mas solicitada e já 

prevista. É assim em todo diálogo vivo. [...] A relação dialógica à 

palavra de outro no objeto, e à palavra de outro na resposta antecipada 

do interlocutor, sendo essencialmente diferentes [...], podem, no 

entanto, entrelaçar-se muito estreitamente [...]. (BAKHTIN, 1997, p. 

103, 105). 

 

  Contudo, é preciso estar atento ao modo como se produzem e reproduzem os 

discursos, pois como não há um discurso neutro, o “meu” dizer está sempre permeado 
pelo dizer do “outro”, numa relação dialógica que permite uma contínua construção e 
(re) construção da própria língua pelo sujeito. Segundo Bakhtin (1997, p. 145-146) “a 
unidade real da língua que é realizada na fala não é a enunciação monológica individual 

e isolada, mas a interação de pelo menos duas enunciações, isto é, o diálogo”. Assim, o 
diálogo torna-se fundamental para a “recepção ativa do discurso de outrem”.  

Nesse contexto, o discurso da cultura popular é compreendido como um 

processo complexo que se constitui de tantos outros quantos forem necessários, 

promovido pelas trocas de experiências, pela flexibilidade e liberdade das transmissões, 

em cujo pertencimento não há o “um único dono do saber”. Dessa forma, “não pertence 
a ninguém”. Segundo Certeau, o conhecimento do povo fica circulando entre a 
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inconsciência dos praticantes e a reflexão dos não praticantes, sem pertencer a nenhum. 

Trata-se de um saber anônimo e referencial, uma condição de possibilidade das práticas 

populares ou eruditas. (CERTEAU, 2014, p. 134) 

Destarte, a circularidade da voz promovida pela memória coletiva não acontece 

de forma linear, estável e contínua. Essa afirmação é bastante propícia para o que está 

sendo apresentado nessa pesquisa, pois não há como delimitar, padronizar e controlar as 

vozes daqueles que estão envolvidos em práticas culturais orais, uma vez que o controle 

da propagação, transmissão e a recepção da voz estão relacionados às necessidades, às 

vontades e às situações externas que são vivenciadas.  

Nesse capítulo, será constante ouvir de D. Zefinha “eu sei”, “eu ouvia”, “eu 
aprendi”, “era assim que a gente cantava” para demonstrar que domina as práticas orais 
populares. O saber adquirido pela experiência pessoal está associado a um saber 

coletivo presente na consciência da rezadeira. São vozes de antepassados como o pai, a 

mãe, a tia, amigos, vizinhos... sendo internalizados e atualizados a partir do olhar e 

percepção de quem estava atenta para captar os ensinamentos. Essas vozes passam a ser 

externalizadas e recompostas a partir do que ficou da memória. A variedade de vozes e 

a diversidade de atividades aprendidas no decorrer da vida dão um tom especial a cada 

nota musical, a cada dança dramatizada e a cada narrativa contada por D. Zefinha. 

Vejamos como ela apresenta esses saberes coletivos. Inicialmente, serão apresentadas as 

canções; em seguida, os causos e os cordéis.  

 

4.1. Canções 

 

Sobre as canções, D. Zefinha domina diferentes estilos: cantigas infantis, 

canções dramatizadas como a lapinha e “modas” românticas, muito cantadas em 

serenatas e serestas. Na explanação das narrativas, segui a ordem cronológica da 

infância até a vida adulta. Apresento inicialmente as narrativas sobre as cantigas da 

infância. Vejamos o que foi enunciado: 

 

“As moda que a gente cantava, sentada no terreiro, é assim”... 

 

♫       Rima nesse teu jardiiim 

Para mim não tem valoor 

Só val’alguma coisaa 

Se tu me desse uma floor 

Para ficar na certezaa 
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Que consolalemo (truncado) o amoor!!!  

 

E a outra era assim... 

 

 

♫       Sou Ciganinha que,  

vem do Egito p’a 

ler a sina das moças bonitas 

quanto o passado e do presente 

e do futuro, tão sorridente 

poços de velhos 

de belas meninas és 

estender as mãos p’a  

eu ler a sina. (mostra a mão) 

 

“Era assim que a gente cantava... o terreiro era grande e bem limpinho... e a gente 

sentada em roda... cantando bem bonito... Ai Meu Deus, chega me dá uma coisa aqui” (põe a 
mão no coração). 

 

(gravação feita em 08/2015) 

 

Ao terminar de cantar, D. Zefinha fez uma breve explanação do espaço onde 

aconteciam as brincadeiras cantadas. Em uma citação anterior, ela citou a calçada como 

o lugar das brincadeiras “Era tão bom, tão bom!!! eu gostAva tAnto, mais tAnto de 
brincar na calçada. Era tanta da brincadeira... e nesse relato, o terreiro. As imagens-

lembranças dos espaços ajudam a situar e demarcar as práticas culturais vivenciadas 

pela rezadeira. Halbwachs (2006, p. 170) defende que não há grupo nem gênero de 

atividade coletiva que não tenha alguma relação com o lugar.  E assevera: 

 

Assim, não há memória coletiva que não aconteça em um contexto 

espacial. Ora, o espaço é uma realidade que dura: nossas impressões 

se sucedem umas das outras, nada permanece em nosso espírito e não 

compreenderíamos que seja possível retomar o passado se ele não 

estivesse conservado no ambiente material que nos circunda. É ao 

espaço, ao nosso espaço – o espaço que ocupamos, por onde passamos 
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muitas vezes, a que sempre temos acesso e que, de qualquer maneira, 

nossa imaginação ou nosso pensamento a cada instante é capaz de 

reconstruir – que devemos voltar a nossa atenção, é nele que nosso 

pensamento tem de se fixar para que essa ou aquela categoria de 

lembranças reapareça (HALBWACHS, 2006, p. 170).  

 

 

A reconstrução da imagem espacial está associada ao tempo presentificado na 

memória. O espaço citado por D. Zefinha não está vazio, pelo contrário, acomoda 

pessoas que o dividem e o utilizam para as mesmas funções. O ambiente favorece, 

portanto, o estabelecimento de vínculos entre D. Zefinha e suas amigas. 

Na memória, guarda também o ritmo e as emoções que o canto é capaz de 

proporcionar. Zumthor (2010, p.8) defende o “canto” como elemento primordial que 
culmina toda a liberdade da linguagem, uma vez que se aproxima da arte, cuja poesia é 

modulada pela música, pelo ritmo e pela voz.  

  As canções dramatizadas também trazem lembranças que remetem a suas 

filhas. As boas recordações do saber adquirido na infância serviram de estímulo para 

ensinar aos seus descendentes. No relato abaixo, D. Zefinha enfatizou a sucessão do 

saber como uma atitude generosa. Vejamos como ela descreve o cuidado que teve ao 

ensinar as cantigas para suas filhas: 

  

“Num tem aquelas músicas que eu acabei de cantar, isso era Eliete que dizia. Eu 

ensinava as minhas filhas... todas dançaram... Eu achava tão lindo, tão lindo, quando eu 

ensinei tudinho... Que.. Ceiça dançando... eu ensinei bem, bem, bem (demonstra 

alegria). Já as minhas netas num quiseram aprender. Ninguém quer saber disso mais não 

(emotiva)”. 

 

(gravação feita em 08/2015) 

 

Nesse trecho, D. Zefinha relata com satisfação a oportunidade de poder dizer 

que ensinou atividades orais a suas filhas, e que foi um dia vivenciado pela 

colaboradora, além de firmar o compromisso com a manutenção da cultura local, cujas 

ações eram promovidas pelos seus descendentes: “Eliete que dizia”, “todas dançaram”, 
“Ceiça dançando”, “eu ensinei bem, bem, bem”. Entretanto, ela não consegue esconder 

a tristeza quando fala da falta de interesse dos netos. 

Conforme Ayala (2011, p. 34), o artista popular tem a capacidade de fazer e 

refazer constantemente o novo com fragmentos do que foi aprendido anteriormente, e 

assevera: 
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A necessidade de manter práticas culturais encontra na mistura o 

procedimento fundamental para impulsionar os artistas populares a 

recompor suas atividades com as ruínas da experiência individual 

(mas de base coletiva), que sobraram na memória de cada um. 

 

 

Na verdade, essas memórias buscam reafirmar a existência de uma comunidade 

narrativa deixando implícito que há uma preocupação em transferir um saber coletivo ao 

outro, uma atitude bastante comum nas práticas culturais. Nesse caso, D, Zefinha 

passou de “ouvinte-participante” (durante a época em que aprendeu as brincadeiras) a 

“narrador-observador” (durante a época em que ensinou suas filhas). 

Segundo Fernandes (1972, p.179) “Seja receptor ou narrador, o sujeito não é 
passivo, pois o “discurso interior” corresponde a uma tomada de consciência que, ao ser 
expressa, poderá ser apreendido por outrem, formando desse modo uma rede de 

narradores e ouvintes”. A seu ver, a transmissão de saberes acontece quando há uma 

troca de papéis por parte daquele que ouve-aprende para aquele que fala-ensina. Esse 

processo acontece porque há um discurso interior circulando na coletividade.  

A atitude de ensinar representa um TROFÉU, o merecimento por manter viva 

uma tradição, transferindo para suas filhas saberes orais que não se aprende em livros, 

mas que são comuns (compartilhados) na comunidade. Nesse aspecto, o saber 

coletivizava-se, no sentido de que todos podiam ter acesso ao conhecimento. Como as 

manifestações orais sempre estiveram presentes na infância e no decorrer da vida da 

rezadeira, essas práticas faziam parte do cenário local, servindo de referência para a 

identificação dos costumes. Além disso, o interesse em dividir saberes, a partir de um 

movimento recíproco, permite a apreensão de novos conhecimentos.    

Vale lembrar que, nas lembranças apresentadas, o canto promove reações no 

corpo, despertando nela o interesse em representar com movimentos. Ao cantar algumas 

quadrinhas do coco de roda, D. Zefinha marca o ritmo batendo palmas. 

Acompanhemos: 

... 

 

Papai era quem cantava...                                      

 

♫       Ai quem marca esse coco  

com a palma de mão 

é coco de roda num é baião 

Quem disse que isso é coco 
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Nunca viu baião  

Quem disse que isso é coco 

Nunca viu um baião 

(sei só é esse pedacinho) 

 

Tem outra que diz assim:  

 

♫       Dona me dê licença 

Licença eu dô 

De brincar no seu terreiro 

Baiana ôôô 

Baiana ôôô 

Vamos vadiar no seu terreiro 

Do lado de lá 

 

Cabra safado 

Me abaixa na (truncado) 

Na catinga da fumaça 

Eu vô matá-lo de punhá 

Baiana ôôô 

Baiana ôôô 

Vamos vadiar no seu terreiro 

Do lado de lá 

 

Cabra safado 

Na casa de (truncado) 

Me dá massa p’eu peneirar 

Baiana ôôô 

Baiana ôôô 

Vamos vadiar no seu terreiro 
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Do lado de lá 

 

É só esses dois versos. Tem outra que diz assim. Mai eu sabia... (pensativa). Eu 

tenho um coco também. É um coco muito bonito. (pensando)  Eu vou cantar esse, 

somente: 

 

♫       É meu viado, meu viado corredor 

Não tem laço que me pegue 

Na carreira do amor 

Anum, anum...  

Cadê meu chapéu 

Apara a chuva que vem do céu 

Cadê meu lenço, 

Que o boi babou 

Tá no sereno 

Lá no “quarador” 

Meu viado, meu viado, meu viado, corredor. (muita risada) 

 

 Engraçado, tudo era curtinho assim, tudo era curtinho. A mais comprida é essa. 

(canta baixinho repetindo os trechos do coco “é meu viado, meu viado, meu viado 
corredor”).  

Elas ia me buscar, mamãe num deixava. Eu já uma moça, eu fui moça com 

dezesseis anos.   

Eu questiono admirada: “Foi mesmo D. Zefinha”.  

- foi nada!!! mamãe num deixava a gente sair. Virge Maria!!! naquele tempo, oito 

hora... dava boa noite... namorado, noivo das menina. Oito hora!!!  

 

(gravação feita em 08/2016) 

 

As danças dramatizadas foram uma prática corriqueira da infância da 

colaboradora. As brincadeiras de roda, além desenvolver habilidades de coordenação 

motora, concentração e interação entre o grupo, também alimentaram a memória. O 

autor e pesquisador da literatura oral popular, Mário de Andrade (1972), apresenta a 

seguinte relação entre música, memória e corpo: 
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A gente registra os sentimentos por meio de palavras. As artes da 

palavra são pois as psicológicas por excelência. E como os 

sentimentos se refletem no gesto ou determinam os atos as artes do 

espaço pelo desenho e pela mimesis coreográfica podem também 

expressar a psicologia com certa verdade. Tomo expressar no sentido 

de contar qual é a psicologia sem que ela seja sabida de antemão. Pois 
a música não pode fazer isso. Não possui nem o valor intelectual 

direto da palavra nem o valor objetivo direto do gesto. Os valores dela 

são diretamente dinamogênicos e só. Valores que criam dentro do 

corpo estados cenestésicos novos. Estas cenestesias sendo provocadas 

por um elemento exterior (a música) que é recebido por uma 

determinação da vontade (pois a gente quis escutar a música) são 

observadas com acuidade particular e interesse pela consciência 

(ANDRADE, 1972). 

 

 

Diante do exposto, o autor diferencia o modo de expressão dos sentimentos 

através da palavra e da música. Apesar de estarem interligados, porque a música 

também é uma forma de expressão de sentimentos; segundo ele, os sentimentos são 

expressos por palavras e gestos, elementos que a música não dá conta. Enquanto as 

palavras e os gestos são “psicológicos por excelência”, a música é dinamogênico, ou 
seja, é o estimulante do corpo, do sentimento e da consciência, sensações percebidas 

“por uma determinação da vontade”, o que implica afirmar que a música, mesmo sendo 
uma ação externa, é interiorizada de modo diferente, dependendo da situação vivida. 

Sobre essa discussão, é possível afirmar que a colaboradora se sente motivada a cantar, 

e cada estilo musical que canta desperta nela sensações diferentes. Ainda sobre o que 

aprendeu na infância, D. Zefinha informa: 

 

A outra era assim.... 

 

(A outra, vinha com uma garrafa na mão...) 

 

♫       São lindas morenas, já sei o amar 

Me acham bonita, não é de afirmar 

Meus lindos cabelos soltos no ar (põe a mão sobre os cabelos) 

Os meus lindos olhos são de encantar 

Não sei por “com” a sorte eu não sou casada 

Que ira, que sina, que sorte, massada 
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A vida de solteira é um desprazer 

Vivendo assim, mais antes morrer 

Com minhas bonecas, eu não quero brincar 

Os meus canarinhos, eu já mandei soltar 

Só quero uma casa pra eu governar 

E um maridinho pra eu pra (truncado) (começa a sorrir). 

 

 

 

“Quando a gente cantava isso, Ave Maria!!! os rapazes eram tudo doido pela gente! 

Virge Maria!!! eu tinha de onze, pra doze, trezes anos... isso é véi. Tia Nininha... minhas irmãs... 

ninguém sabe mais de nada. Eu pergunto as coisa, não sabe de nada!!! Apoi eu num sou assim 

não. E eu só num sei de tudo porque eu já sofri muito na minha vida. Tô vendo a hora eu 

morrer”! 

(gravação feita em 08/2016) 

 

  

D. Zefinha tem boas recordações das músicas e das brincadeiras infantis. No 

relato acima, é possível apreender como a fase da infância perdurou por um longo 

período, já havendo uma transição para a adolescência – fase dos primeiros namoricos e 

a idealização do casamento.  

Na verdade, D. Zefinha não menciona a fase “adolescência” e deixa implícito 
que essa fase não existiu para ela, passando da infância para a juventude. As 

brincadeiras de infância, como já foram afirmadas no segundo capítulo, também eram 

acompanhadas de cantigas e canções. A cantiga de roda citada representa uma fase em 

que já estava deixando de lado as bonecas, e buscava um “marido e uma casa para 
governar”. São músicas que “cantam” a cultura e faz inferência a uma época em que as 

mulheres casavam cedo. Esses momentos, guardados na memória, provocam nela a 

nostalgia, a saudade de um tempo remoto. Por outro lado, nos dá a certeza de que, 

atualmente, é difícil encontrar crianças praticando tais atividades na rua onde moram. A 

colaboradora também enfatiza a falta de estímulo (valorização) por parte das pessoas da 

sua família e do círculo de amizade que não tiveram interesse em guardar essas 

lembranças. Faz questão de afirmar que só ela se lembra dos fatos vividos.  

Depois de um instante pensando, D. Zefinha reage: “E tem aquela que a gente 
cantava nas lapinha, na calçada de casa”... E continua: 
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♫       O meu pião (pensando)... 

O meu pião, ele... 

O meu pião, ele só roda com ponteira, 

De ponteirinha, rasteja pelo chão 

O meu pião foi feito de goiabeira,  

E ele roda sem ponteira na palma de minha mão 

E a morena quando vem para o salão 

Vem toda se requebrando no ronco do meu pião, oh, oh 

Dance pião, dance na mão, dance pião, dance na mão, meu pião. 

 

E era eu entrando p’a dentro de casa.  

 

Era tanta gente!!! Gente demais. Ói, nem tinha toque, nem nada. Era só a gente 

cantando. Não! naquele tempo... Ave Maria, era bom demais, meu Deus, era 

bom!!! (pensativa). Acho que só o que eu gozei na minha vida, foi naquele tempo. 

A infância linda... 

 

Aí, a gente brincava... ééé... cantava”... 

 

 

(gravação feita em 11/2015) 

 

Conforme D. Zefinha, era costume as pessoas se reunirem na calçada para 

brincar, conversar ou dançar. Nesse encontro, ela volta a falar sobre a lapinha, 

brincadeira que organizavam perto de sua casa. Essa brincadeira a faz lembrar-se da 

cantiga do pião, um gênero musical infantil que envolve a dança e a dramatização. A 

brincadeira consiste em representar com gestos a música e, conforme disse, ao terminar 

a cantiga, sai da roda. A narradora lembra-se que as cantigas não acompanhavam o 

instrumento musical, havia apenas o som vocal, cujas vozes marcavam o ritmo 

compassado dos movimentos do corpo. Uma fase que para ela foi bem aproveitada: 

“Acho que só o que eu gozei na minha vida, foi naquele tempo. A infância linda...” 

Ao terminar de cantar, D. Zefinha me fez reproduzir em minha mente uma 

imagem desses momentos: crianças felizes brincando em frente de casa, cantando e 
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repetindo as cantigas de roda, todas dançando e teatralizando o que cantavam, 

ambientes espaçosos em “chão de terra”. Essas cenas do cotidiano, descritas pela 
rezadeira, mesmo em cidades do interior, estão se tornando raros por vários motivos: a 

violência nas cidades, a invasão dos brinquedos eletrônicos/digitais e a falta de tempo 

das pessoas mais velhas para sentar e ensinar aos filhos são alguns fatores que 

comprometem a manutenção dessa prática cultural. Por outro lado, posso afirmar que as 

crianças de hoje não estão isentas dessas práticas, pelo contrário, ainda vejo e presencio 

algumas crianças brincando na rua com os amigos, mas não com a mesma intensidade 

da época de D. Zefinha. Essa reflexão me fez confirmar o que já foi exposto – a cultura 

se alimenta da necessidade dos indivíduos e as adaptações que as práticas culturais 

podem sofrer. 

Em outro momento, a colaboradora enfatiza sua habilidade com a voz e os 

préstimos que esse domínio lhe proporcionou.  Sobre isso, acompanhemos alguns fluxos 

da memória: 

 

Aí, ele... mandava... Ganhei muita pulseira, ganhei tanta pulseira, brinco de 
ouro. Pulseira. Que (truncado) Josefa Maria de Silva me dava pulseira. Ganhei 

tanta Anabela bonita, boa!!! Aquele povo de lá do outro lado do rio me dava: 

Tonzinho, sogro de Lula do Curtume, Paulo Pedro Nicácio, pai de Zé do Curtume. 

 

Quando era assim... na entrada de Ano Novo ou no domingo de Páscoa, pedia 
p’a eu ir cantar, lá, pra cantar (fica paralisada, pensando). Parece que eu tô 
vendo... eu... cantar... parece que eu tô vendo (pensativa).  

 

Me agradavam demais. Seu Tonzinho. Parace que eu tô vendo. Ele 
cantava...Um véi... Eu num sei não, eu num sei não, meu Deus!!! A derradeira 
vez que eu vi ele... ele bem velhinho. Falei com ele.  

Ele: fulano, eu tô falando com quem?  

- Ah!! Zefinha !!! Venha cá minha fia, venha cá, venha cá... Cante um 
pedacinho daquelas modas que você cantava.  

- Eu já tinha três filhos, já. Aí eu digo: Seu Tonzinho, aqui dentro do mercado, 
seu Tozinho? 

- Não, vamo ali, vamo ali, vamo ali.  

Aí eu fui. Quando chegou ali no restaurante... 

- Aí ele: Só um pedacinho daquela moda. 

- Aí eu digo: seu Tonzinho, o povo vão pensar que a gente tá doido!!! 

- tem nada não... 
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(gravação feita em 11/2015) 

 

Ao narrar esse fato, a rezadeira fica entusiasmada e começa a cantar uma canção:  

 

 

♫      17 Afinal eu te encontrei 

Mas depois de longos anos 

De tristeza e de cansaço e milhões de desenganos 

 

Afinal, eu te encontrei 

Veja como estou contente 

Nunca mais hei de perder-te 

Serai minha eternamente 

Vamos voltar para o nosso ninho antigo 

Vamos fazer deste ninho o nosso abrigo 

Longe do mundo, viveremos nossas vidas 

Serei só teu, sarais minha querida! 

 

 

(gravação feita em 11/2015) 

 

Conforme disse, os agrados que recebeu e os convites para cantar asseveram o 

quão sua voz era encantadora, e o quanto era bem quista na comunidade onde vivia. 

Além disso, através da sua voz e simpatia, ela foi capaz de proporcionar bons momentos 

às pessoas que a conhecia. As solicitações aconteciam em datas importantes e isso me 

fez pensar na qualidade de sua voz e no repertório musical que possuía para ser tão 

requisitada.  

                                                 

17 Sobre a música solicitada pelo amigo, fiz uma breve pesquisa nos sites de pesquisa da internet 

e não encontrei autoria da música que cantou. 
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Desse tópico, a entrevistada escolhe um momento para elucidar: lembra-se de 

um encontro com um senhor (Seu Tonzinho) que também cantava nos festejos. O 

encontro aconteceu no Mercado Público, causando em ambos, muita alegria. Ao 

reconhecê-la, o senhor ativou na memória, uma canção que D. Zefinha cantava e pediu 

para ouvi-la novamente. Ela, que ficou surpresa com tal atitude, questionou e hesitou, 

pois não achava o lugar adequado. Mesmo assim, atendeu ao pedido do amigo.  

As lembranças desses momentos presentificaram-se mais uma vez, no sentido de 

trazer imagens para o presente: “parece que eu tô vendo”. Trazer aquela imagem 

congelada do passado para o presente foi uma maneira que encontrou para alimentar a 

alma e fazê-la mais feliz. Essas expressões marcam o discurso de D. Zefinha ao escolher 

e relatar momentos idiossincráticos.  

Nesse encontro, tínhamos combinado, dias antes, gravar as narrativas de cordéis, 

pois tinha me dito que queria muito deixar registrado. Mas, ao chegar a sua casa, disse-

me: “hoje vou só cantar”. Respeitei sua opção e, atentamente, comecei a ouvi-la: 

... 

 

D. Zefinha: Tudo é moda só de amor, coisa bonita. Essas moda tem p’a mais de 
duzentos anos. É uma que diz assim: quem viver triste no mundo, venha juntar-se 

comigo... (pensativa). É assim... é moda de duzentos anos (truncado). E continua: 

 

 

♫       18Quem viver triste no mundo 

Venha juntar-se comigo, 

Venhar passar o que passo 

Venha viver como eu vivo 

Já fui alegre e contente, hoje não sou mais ninguém  

Já fui consolo dos triste, hoje sou triste também 

Meu coração de amar 

Na condição de querer bem 

Por não ser compreendido 

Hoje não amo ninguém 

As nuvens pardas são chuva  

                                                 

18 CF.: https://www.vagalume.com.br/ze-matao-e-carreirinho/nuvens-pardas.html 
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As brancas são ventania  

As verdes são esperança 

De ser teu amor um dia!! 

 

“NÉ buntinha! É muito lindo demais, faz muitos anos... Faz tantos anos... É que eu 

tô... No tempo que eu tinha minhas vozes boas, meu Deus! e eu gravei uma fita, 

ficou muito bonita. Agora, eu tô com essas voz ruim!” 

 

 

“As modinha de antigamente... Por isso que eu digo, só quem é o povo que vai se 
salvar é o povo de quarenta anos pra trás, porque pra cá tá tudo (trucado)”.  

 

 

 Aí pronto, o povo era tudo doido pra eu cantar. Num sei. Tu não, mai teu avô e 
tua avó sabe quem é. Seu Bio Muniz, que era ferroviário, que tem Lourdes, Dora, Fia, 
tudinho. Nessa casona bem bonita aí, quando vai descendo, atrevessando a linha, que 
butou o portão de vrido, tudinho. Era o neto dela. Ele vinha me buscar, me buscar, ele 
vinha... p’eu cantar. O véi quando descia, já descia com o saco de pão da padaria, bolo, 

tudinho, eu ia cantar, lá, pro vei p’a escutar tudinho, pro véi escutar. Tinha uma que dizia 

assim... eles pediam muito ela (tenta lembrar-se). Aquela que dizia assim: 

 

 

É uma que diz assim: 

 

♫       Mulher, oice uma voz de um trovaDORR 

Uma lira cantar em tua porTAA 

Mas vem ver e a lua no céu  

Tão bela e formoSA 

Vem ver as nuvens  

E como o vento corta 

Vem ver a partida do navio 

As saudades de ti me ausentaar 

Só peço a Deus, que me der sossego em sooonho 

Para em sonho continu’sonhaaar 
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Os cartão que eu te dei como o meu noome 

Seuvirá para minha aventuura 

Mas quando ver uma letrinha sujinha e apagaada 

É o “redigito” de minha sepultura 

 

... 

(gravação feita em 08/2014) 

 

O discurso é marcado pelas avaliações do estilo musical e a reflexão sobre o 

período da composição dessas músicas. Segundo a colaboradora, naquela época havia 

uma predominância pelo tema gerador “modas de amor”. O conteúdo dessas canções 

acentua a evasão no tempo e o sentimento nostálgico e melancólico. Ao pesquisar a 

autoria das músicas cantadas nesse trecho, encontrei apenas a referência da primeira, 

cuja letra é “Nuvens pardas”, composta por Carreirinho em 198919. Este cantava com 

um parceiro Zé Matão. Quanto à segunda música, não encontrei referência de 

composição. 

 D. Zefinha também relaciona o estilo das músicas da época com marcas 

temporais: “Tudo é moda só de amor, coisa bonita. Essas moda tem p’a mais de 

duzentos anos”. A colaboradora exagera quanto ao período de divulgação das músicas. 

Subentende-se que seja para se autodeclarar conhecedora de um estilo antigo e que ela 

seria uma das poucas pessoas que teria esse conhecimento. Essa suposição é confirmada 

quando busco a autoria da maioria das músicas e não as encontro. Além disso, é uma 

maneira que encontrou para justificar a escassez desse estilo e também do sentimento, 

uma vez que o distanciamento comprova que “o amor” só era encontrado e “percebido” 

lá, naquela época. Vale lembrar que as “modas” trazem lembranças de sua avó, e que, 

segundo a rezadeira provoca admiração nas pessoas pela habilidade em “guardar” como 

um tesouro um passado tão cheio de variedades.  Sobre isso, Fernandes (1972, p. 262) 

defende que “o passado se torna, assim, senhor de todas as verdades e a afirmação 

coletiva, o interdito, reforça esta tendência”.  

                                                 

19 CF.: http://www.recantocaipira.com.br/duplas/garcia_ze_matao/garcia_ze_matao.html 
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Nesse trecho, a colaboradora enfatiza mais uma vez sua solicitação para cantar e 

a credibilidade que as pessoas depositavam nela. Quanto aos agrados, eram os mais 

variados possíveis – entre lembrancinhas, presentes caros ao mais simples gesto, como 

um lanchinho para saborear ouvindo as canções.  

No trecho final, D. Zefinha faz questão de aproximar os laços fraternos ao 

enunciar que é meu avô conhecia a pessoa que a convidava para apresentar-se ao grupo 

a fim de prestigiá-la. Uma maneira para dar veracidade ao seu discurso. Essa situação 

vivida a instiga a cantar e a demonstrar o que ainda está vivo no seu inconsciente. Hoje, 

Dona Zefinha diz que não canta muito como antes porque não tem mais aquela voz da 

juventude, já que seu tom de voz está baixo.   

A experiência com as músicas deve-se também às pessoas da família. Seu pai 

gostava muito de cantar em serestas e serenatas. Além dele, sua mãe, avó e tia também 

cantavam. O estilo predominante é a “música de amor”, também conhecida como 

“modas”, cujo gênero era apreendido com os antepassados apenas ouvindo. Mais tarde, 

segundo D. Zefinha, na época de seu pai, a voz passou a ser acompanhada da viola.  

Essa prática oral a acompanhou por parte de sua vida e continua presente na memória.   

Sobre as canções, D. Zefinha afirma: 

 

“As canções, ah! Meu pai cantava em seresta... e minha mãe cantava muito em 
casa. Quando eu me casei, cinco horas da manhã eu já tava cantando e quando eu 

comprei o som, ligava bem alto, de manhã bem cedo. Gostava muito de cantar... 

agora não, tenho a voz rouca.” 

 

 

Minha mãe cantava assim: 

 

♫       Era tarde, Siverina era tarde, 

Passeava em um lindo jardim 

Encontrei Sivirina chorando 

Arrecostada em um pé de jasmim. 

(é assim...) 

Apertei tua mão Sivirina 

Tão gelada e tão fria, meu Deus! 
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Encontrei Sivirina sorrindo 

O rosto dela encostado no meu 

Era tarde, Sivirina era tarde 

O que anda fazendo aqui 

A resposta que ela me deu 

Sou eu meu anjo, esperando por ti! 

 

“NÉ lindo, as moda de antigamente, mas as de hoje, num... Só era moda de amor”. 
E tem outra que diz assim: (antes de cantar, D. Zefinha falou a letra, balbuciando...) 

 

Oh! as moda dos carnaval, de século, século e século... Eu ouvia minhas tia cantando... 

 

♫       Oh! jardineira porque estás tão triste aí, 

Mas o que foi que aconteceu 

Foi a Carmélia que caiu do galho 

Deu dois suspiro e depois morreu 

Vem jardineira, vem meu amor  

Venha depressa que esse mundo é todo teu 

 Não existe mais bonita que a Carmélia que morreu 

 

Agora essa daqui eu sabia todinha, me esqueci... 

 

♫       Sertaneja, porque choras quando eu canto (isso é véi demais) 

SertaNeja, o teu canto é todo meu 

SertaNeja, pra secar o teus olhinhos 

Vem ouvir o passarinho, que canta mais do que eu 

Quando eu fiz esse poema, 

Eu roubava um diadema 

Lá no céu pra te ofertar 

Onde a fonte rumoreja 

Eu erguia a tua Igreja 
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Dentro dela o seu altar. 

 

Isso é que o povo véi cantava.  

 (gravação feita em 06/2015) 

 

 

Sobre a composição das músicas cantadas no trecho acima, foi encontrada 

apenas a referência da segunda canção, cuja letra intitula-se “Sertaneja”. O compositor é 
René Bittencourt e foi interpretada por vários cantores da época como Orlando Silva e 

Nelson Gonçalves.  

Em um encontro, procurei saber se as músicas que ouvia na infância eram 

tocadas em vitrolas ou outro equipamento eletrônico. Dona Zefinha me respondeu que, 

pelas condições que vivia, não tinha como possuir esses equipamentos e disse-me: “eu 
só ouvia era o povo cantando essas moda ou quando não, os violeiros cantando na 
feira”. Essa afirmação justifica a dificuldade que encontrei para referenciar as músicas 

com informações do ano e a composição; e ao mesmo tempo explica que essas canções 

têm suas raízes presas na tradição oral.  Vale salientar que, depois de casada, D. Zefinha 

passou a ouvir as canções e apreciar as músicas pelo rádio. 

A rezadeira também informa que aprendeu com os cantadores e violeiros. Estes 

também se apropriaram de um saber oral popular e adaptaram o ritmo, a melodia e as 

letras, passando a registrar essas vozes em diferentes suportes tecnológicos. Sobre o 

processo de adaptação do “texto” oral, Eric Hobsbawm (1984, p. 7) assevera: 

 

As canções folclóricas tradicionais acrescentaram-se novas canções na 

mesma língua, muitas vezes compostas por mestres-escola e 

transferidas para um repertório coral de conteúdo patriótico-

progressista (“Nation, Nation, wievollklingt der Ton”), embora 
incorporando também da hinologia religiosa elementos poderosos sob 

o aspecto ritual (vale a pena estudar a formação destes repertórios de 

novas canções, especialmente os escolares (HOBSBAWM, 1984, p. 

7). 

 

A colaboradora envolve-me com as canções, fazendo-me compreender que sua 

vida foi se compondo de práticas de convivência, tendo o canto como a representação 

da vida, ou seja, sempre canta uma música para fazer referência a uma situação vivida. 

A identificação com a música foi algo muito forte, estando presente nos laços familiares 

e na comunidade. No decorrer da narrativa, ela continua elencando situações e as 

músicas. Acompanhemos: 

http://www.cifras.com.br/busca-compositores/ren%C3%A9_bittencourt
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“O meu marido, o meu marido tava pra morrer, ai eu cheguei e disse assim: 

 

- Oh, Geraldo, eu falei com o retratista p’a vim tirar teu retrato. Ele ficou triste. Aí eu falei com 

Chico. Aí Chico veio e bateu o retrato dele. Aí, com os oito dias, que eu já tinha recebido o 

retrato dele, tudinho, guardei. Quando eu cheguei eu disse assim: Eu tirei o retrato de Geraldo 

pra me lembrar de uma moda, que diz assim: 

 

 

♫ “Mandei tirar teu retrato, 

Para eu colocar em uma flooor 

Para conduzir comigo 

As terras onde eu for 

Para mostrar a minhas amigas 

Quem foi meu primeiro amooor”. 

                

 

“Mas... eu num vou cantar mais não.... Chega dá uma tranca no meu coração”. 
Nesse momento, D. Zefinha silencia...Depois de um instante diz: “ as coisa da 
vida”... (fica pensativa) 

(gravação feita em 08/14) 

  

 

Nesse momento, a tristeza invade o semblante de D. Zefinha. As canções 

ativaram lembranças do seu marido que já é falecido, deixando-a cabisbaixa. Por um 

momento, pensei que o encontro fosse acabar ali. Respeitei o momento, e depois de 

alguns minutos, com resiliência, continuou: 

 

A minha tia, a minha tia tinha um namorado, ela era solteira, véia, tem 88 anos, vai 

fazer 89. Só arrumou esse namorado. Ela é moça veia, sabe. Aí ele foi simbora p’a 
o Rio de Janeiro. Ele era comandante de navio, negócio de navio. Aí, ele foi 

simbora. Foi simbora. Aí ela tava dormindo, aí se acordou-se chorando, se 

lembrando dele, NÉ. Ele foi simbora e morreu pelo Rio mesmo. Aí, esse povo que 

fazia serenata, no tempo dela, aí cantou na porta dela: 
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♫  Fui dormir triste e acordei chorando 

Só me lembrando da cruel separação, 

Daquele ingrato que eu adorei na vida 

Hoje me deixou-me na cruel separação 

Adeus ingrata, eu de ti, eu me separo 

Não tenhas medo que eu aqui não volto mais 

O meu desejo era de beijar teu rosto 

Está chegando o dia 

De eu ver você com outra 

Chegou o dia de eu ver você com outra 

(truncado - gozando) o riso da tua pequena boca 

Tu não tem pena de uma pobre miserável 

Que vevi chorando e por ti a quase louca” 

 

.... 

  

E a outra, é essa que diz assim: 

 

♫ Mas que barulho é o trem que vem chegando 

Que triste hora, já vai se aproximando 

O três apito de partida, não tenho sorte 

Adeus, Adeus, minha querida, até a volta 

Sinto no dor no coração, divina 

Que o meu amor só nasceu para o destino  

O destino foi Deus que me deu 

Tenho fé em Deus 

Que o meu amor só será seu 

 

 

E tem essa outra...  
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Virge Maria, essa é demais! (passa a mão na cabeça). Recorda demais... É do 

tempo da minha avó, que cantava. E eu... O povo diz assim: mais Zefinha, tá com a 

mulesta, tem uma cabeça que aprende logo as coisas. O povo se admirava muito de 

mim, mode esses (truncado)”.  

 

É uma que diz assim, é uma que diz... 

 

♫ Ninguém me ama, ninguém me quer 

Ninguém me chama do meu amor 

A vida passa e eu sem ninguém 

Quem me abraça não me quer bem 

Vivo pelas noites tão longa 

De fracasso em fracasso 

E hoje distante de tudo, só me resta o cansaço 

O cansaço da vida, o cansaço em mim 

E a velhice chegando e eu chegando ao fim. 

 

Era assim... 

 

 

Sim!... Tenho uma moda que diz assim: 

 

♫ Tava dormindo, sonhei que embarcava 

Pra’s águas do rio, sua da Amazonia 

Eu muito triste pensando na sorte 

E embarcar para o norte e deixar minha (dor - truncado) 

Tava eu na fortaleza, 

Na maior pobreza sem poder voltar 

Os meus amigos que estavam embarcando 

Eu sozinho ficando, comecei a chorar 

Minha mamãe que chorava e pedia: 
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Filho, me leva em tua companhia 

É muito triste, respondi a ela 

Que a tarde era dela, ficasse que’u ia. 

 

Tem tanta moda bonita! 

 

... 

(gravação feita em 07/2014) 

 

 

As canções, citadas acima, a fez lembrar-se de diferentes momentos – do marido 

e da sua tia. No trecho de sua fala, achei interessante que, ao explicar o momento 

vivenciado pelo marido e pela tia, D. Zefinha reconstituiu a cena tendo como base a 

própria música.  

Dessa forma, o canto aproximou D. Zefinha daqueles momentos, cujo contexto 

exprime aflições relacionadas à situação, seja o amor pelo marido, seja a tristeza pela 

separação e a ingratidão do namorado de sua tia. 

Vale salientar que D. Zefinha não apenas sabe o ritmo e o tom da música, mas 

tem consciência do ato de narrar , no sentido de que é capaz de contar a história de 

sua vida ou da vida das pessoas utilizando outros gêneros textuais. Nesse caso, contou a 

história por meio de uma música. Em “Riqueza de Pobre”, Ayala (2011, p. 33) afirma: 

“A literatura popular, como as outras práticas culturais populares, se nutre da mistura. 

Seu fazer precisa da mescla, e esse processo de hibridação talvez seja um dos seus 

componentes mais duradouros e mais característicos”.  

Um canto que me encantou e despertou em mim muita emoção. Enfim, suas 

canções permitiram que eu, mesmo com minhas obrigações da pesquisa, evadisse para 

um lugar ideal, uma época remota...  

Em relação à expressividade do canto, Andrade (1972) informa:  

 

Mas o nordestino possui maneiras expressivas de entoar que não só 

graduam seccionadamente o semitom por meio do comportamento 

arrastado da voz, como esta às vezes se apóia positivamente em 

emissões cujas vibrações não atingem os graus da escala. São 

maneiras expressivas de entoar, originais, características e dum 

encanto extraordinário. (ANDRADE, 1972) 
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As narrativas-canções nos leva a compreender mais uma vez a indissociabilidade 

da vida com as práticas culturais, no sentido de que, de certa forma, as “modas” 
representam o modo como as pessoas sentiam e pensavam sobre a vida. Nesse caso, os 

trechos das letras das músicas permitem transportar para outra dimensão, numa época 

em que as pessoas cultivavam outros valores e sentimentos líricos.  

Em relação à última música do trecho citado acima, D. Zefinha vai introduzindo 

outra temática – as grandes viagens de navios – e que muitas vezes apresenta um final 

trágico. Sobre isso, ela canta uma música cujo tema retrata as difíceis situações de 

marinheiros e viajantes: 

... 

“Sim, eu sei de uma história, o povo era que contava, eu era minina, eu sabia lá, já morreu tudo, 
não existe mais ninguém... Era uma que dizia assim, que teve uma guerra e o povo morreu na 

guerra, né. Era assim”: 

 

♫       Há vinte e cinco de março,  

a meia noite pra o diia,  

o navio Iracema  

naufragou-se em Bahia.  

Já era tarde, tudo a gritar,  

pedindo socorro,  

nas águas do mar. (refrão) 

Os marinheiros choravam,  

se lastimava da sorte,  

de deixar mulher e filhos  

na Paraíba do norte.  

Já era tarde,  

tudo a gritar,  

pedindo socorro,  

nas águas do mar. (repete) 

Os comandantes choravam,  

os camarotes fechados,  
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os comandantes chorava,  

os camarotes fechados,  

dizia um para o outro,  

nós estamos naufragados,  

dizia um para o outro,  

nós estamos naufragados. 

Já era tarde,  

tudo a gritar,  

pedindo socorro, 

nas águas do mar. (repete) 

Os marinheiros choravam,  

diziam a Virgem Maria,  

os marinheiros choravam,  

diziam a Virgem Maria  

quem me dera tá em terra,  

para ver a luz do dia. 

 

(gravação feita em 04/2015) 

 

Ao dizer que sabia de uma história, no primeiro momento esperei que fosse 

contar o fato seguindo a estrutura da narrativa em prosa. Para D. Zefinha, a arte de 

contar pode ser feita através de canções ou contos narrativos, ou seja, é perceptível o 

entrelaçamento de estilos literários em sua narrativa. Essa habilidade para contar 

utilizando os gêneros orais do qual tem domínio, vai se tornando uma constante em seus 

discursos, tanto para contar algo sobre sua vida como um fato fictício.  

Ecléa Bosi (1994, p.85) afirma que a arte da narração não está confinada nos 

livros, seu veio épico é oral. O narrador tira o que narra da própria experiência e o 

transforma em experiência dos que escutam.  Para finalizar o tópico sobre as situações 

que acompanharam as canções, a rezadeira faz algumas reflexões sobre a sua relação 

matrimonial. Ela desabafa e confessa: 

 

“Porque a pessoa, eu num vou contar pabulage. Só foi do que eu me lucrei da 
minha vida. foi esse negócio de tomar conta de casa” [...].   
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“Por isso que eu digo, eu sei que um dia quando eu morrer, eu sei, eu num sei não, 

meu Deus, me perdoe o que eu tô dizendo, mas eu acho que ele (o marido) não se 

salva não. Eu sofri muito na unha de meu marido, mas quando ele tava se 

enterrando, no cemitério, eu fui quando tava lá fora, numa catatumba dessa eu 

disse: “Geraldo, meu coração está aí sepultando junto com o teu. Eu disse”. 

.... 

 

“É como o ministro da Igreja disse: ninguém faz amor como antigamente não. E 
faz não...” 

 

“Deus tá no céu e tá vendo eu dizendo, meu Deus, meu Deus! O homem que 

passou por essa magrinha aqui, foi o meu véi que tá enterrado ali. Num dô 

liberdade a ninguém, pegar nem minha mão e dá um cheiro na minha cabeça, que 

eu não dô essa liberdade. Todo mundo vê, e diz a senhora é como dona Severina, a 

senhora é sua mãe todinha”. 

 

.... 

(gravação feita em 08/2015) 

 

Esses depoimentos são resultado de uma breve avaliação da vida conjugal de D. 

Zefinha, da qual despertou a vontade de registrar, por meio de uma música, emoções 

que ficaram guardadas no período em que era vivo. As lembranças de seu marido 

também fizeram eclodir julgamentos sobre a lealdade de D. Zefinha, que, segundo ela, 

não garantirão a salvação de seu marido. A rezadeira assume-se como uma pessoa que 

sempre se dedicou a sua casa e à família, reconhecendo a dignidade e o respeito como 

valores que a acompanham mesmo depois da morte do marido. E para dar veracidade ao 

discurso, afirma: “Deus tá no céu e tá vendo eu dizendo, meu Deus, meu Deus”!. 

 De acordo com Bakhtin (2003, p. 133) “A vida (e a consciência) dentro de si 

mesma não é senão a realização da fé; a autoconscientização pura da vida é a 

autoconscientização da fé”. 

Vejamos como a rezadeira se apropria da narrativa dos gêneros orais e incorpora 

em suas narrativas aspectos da vida cotidiana. 

 

4.2. Causos e outras histórias 
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Sabemos que Dona Zefinha recebeu vários estímulos da família e da 

comunidade onde morava. As experiências com a Oralidade a tornou “uma artista 
literária”. Sim, porque aquele que domina, por meio da palavra, certos conhecimentos e 

consegue apresentar, “recriar” e atualizar sua própria realidade, relacionando a um 
contexto histórico, é um artista. De acordo com Bakhtin (2003, p. 180): “Pode-se dizer 

que, por meio da palavra, o artista trabalha o mundo, para o que a palavra deve ser 

superada por via imanente como palavra, deve tornar-se expressão do mundo dos outros 

e expressão da relação do autor com o mundo”. 

A rezadeira Zefinha tem a narrativa como base para “trabalhar o mundo com a 
palavra”. Além das narrativas vivenciadas, também ouviu histórias inusitadas, da qual 

tirou muitas lições e ensinamentos. Ao ouvir suas histórias fui convidada a viajar pelo 

mundo da literatura oral popular. Convido-vos a vir comigo. Vamos agora acompanhar 

algumas delas: 

 

4.2.1. A princesa e o encantamento do príncipe  

 

 Dizem que... tinha um velho, um avô, ele era avô. Morreu a família todinha, que 

a família era curta. Morreu!!! Aí o velho ficou com uma neta, criando uma neta. 

Aí... a neta ficou com QUInze anos, dentro de casa, o avô muito véi, trabaiando pra 

dar de comer a essa neta... Que antigamente, ninguém saía pra canto nenhum. 
Aí, tinha o tempo dos reis. Aí A rainha era mUIto ciumenta.  Ninguém se 

empregava na casa dela não. Mulher nem ver. Aí, o véim chegou e disse assim:  

- Oh Corrinha, sabe o que eu vou fazer com tu, minha fia? 

Aí, ela disse:  

- Não.  

Ele disse: 

-Ói, eu vou mandar cortar seu cabelo de homem e vou comprar uma roupinha de 

homem pra você e vou empregar você na casa do rei. Aí..., foi cortou o cabelo dela 

de homem, comprou calça, camisa, chapéu pra ela. Ela foi... trabaiar na cocheira 

mais os empregado. O rei aceitou, (truncado). 

 Nesse tempo, antes, a rainha teve uma menina. Antes dela vim, sabe. Teve uma 

menina. E essa menina se encantou-se.  

 Antigamente, o povo encantava, ficava encantado. O que aparecesse, 
aparecesse, o que num aparecesse... encantou-se. 

 Aí, procuraram e num acharam. 

 Aí, ela foi trabalhar na casa do rei, em traje de homem. E começou a trabalhar. 

Trabalhando, trabalhando, comia mais os empregados, dormia nas mão dos 

empregado, nas cocheira, pelos canto. Pra num dá sinal que era mulher. 
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 Aí, quando foi um dia, a... a princesa disse assim pra ele: 

- Oh Toin (que era Toinho, Antoinio) (como tava como homem, Antoin),  

A rainha disse assim: 

- Oh Antônio, eu admiro muito você, você é muito bonito, você é muito bonito 

(ela). 

Aí ele chegou e disse assim: 

- Brigado. 

E passou... quando foi no outro dia. Passou-se o dia e ela chegou e disse assim: 

- Mai Antonio, num diz nada a ninguém não? Ele disse assim: 

- Digo não. 

Aí ela chegou e disse assim: 

- Antônio, eu tô apaixonada por você. 

Ele disse: 

- Diga nem isso, pelo amor de Deus, diga isso não. 

 Aí ele chegou NÉ. 

 Aí, quando o rei viajou. P’a voltar no outro dia. Aí ela chegou e disse a ele: 

- Olhe Toinho, você hoje vai dormir comigo, você num vai dormir fora não, você 

vai dormir dentro da minha casa. 

Aí ele chegou e disse: 

- Vou não, vou não, vou não senhora, vou não senhora. 

 Amanheceu o dia, o rei chegou. 

Aí ela chegou e disse:  

- Olha Antônio, eu vou dizer ao meu marido que você... que você disse que é 

apaixonado por mim, eu vou dizer. 

 (Mentira, ela num disse isso não, ela disse assim) 

- Olhe Antonio, você não vai dormir comigo não, não é, não quer nada comigo não. 

Mas quando o rei chegar eu vou dizer que você disse que você trazia minha fia, 

vinha morar com a gente dentro de casa. 

Aí ele chorou, e disse: 

- Eu não disse isso não que eu num sei nem dessa história dessa sua filha. 

 Aí, quando o rei chegou, ela disse... Disse: 

- Óia fulano, esse empregado que tá aí, esse Antônio, disse a mim que faZIa... 

amostrava que num trazia a nossa fia pra dentro de casa.  
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 Aí o rei chegou e mandou chamar ele.  

- Seu Toinho, venha cá. Você disse a minha mulher que trazia a filha que há tantos 

tempos que desapareceu e se encantou-se que ninguém viu essa menina mais. Você 

disse que trazia minha filha de volta? 

 Aí ele, com medo, com medo. Que palavra de grego, num volta atrás. Aí ele, 

com medo disse assim: 

- Foi sim senhor, eu disse! 

- Você disse, apoi vá buscar ela, aonde ela tiver você traga aqui, se você num 

trouxer... 

  As forca já tava tudo armada já. Aí, contaram ao povo tudin. Era juiz, era 
polícia, a casa já tava toda tomada (truncado) polícia, de juiz, de promotora, 
de gente, tudin. 

 Aí ele, começou a chorar... Disse: “Agora eu num volto nunca mais”. (Ele NÉ 

falando só). 

 - Eu, agora num volto nunca mais... 

Porque ele... num sabia nem dessa história dessa menina. E saí p’a morrer. Aí saiu 
chorando... 

 Aí Quando ele saiu chorando, apareceu um velho na frente dele. O velho disse: 

(o velho com a bengala, escorado num cacete, numa bengala). Aí disse assim: 

 - O que é que tu tem Antônio, que estás chorando? 

Aí ele disse assim: 

 - Mai pia, meu avô... (a gente só chamava o povo antigamente de meu avô, a 

bênça vô, bença tia, quem passasse, a gente pedia a bênça). Mai meu avô num é de 

chorar... eu tô na casa do rei, empregado lá e a rainha disse que encantou-se uma 

filha dela e ela quer que eu leve a menina de volta, senão eu não levar, o rei vai me 

matar. 

 Aí ele saiu e disse: 

 -  Mai onde era o lugar (o reinado)... 

 Aí... quando chegou lá, bateu assim na porta (bate palma). Aí quando bateu na 

porta, aí veio a FIlha do rei. Foi a filla do rei que chegou. 

 - Eu vim aqui porque seu pai, seu pai... Estou empregado na casa de seu pai e 

sua mãe disse que... levantou um falso de mim... disse que se eu num dava você, 

levava você pra ele...E eu num sei bem quem é você. 

Aí.. Ela chegou e fez: “Hum”. A menina NÉ... fez “hum” 

Ele olhou assim... 

- “Hum” 

Aí fechou a porta. Aí fechou porta e saiu mais ele, mai o rapaz. Saiu... 
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Quando foi chegando, quando saiu da porta do...do reinado, ela fez “hum”.  

Aí foi simbora com ele... aí quando foi entrando na porteira p’a entrar p’a o palácio 
do rei, tinha MUita gente, esperando. 

Aí quando foi entrando na porteira ela fez... “hum” (ela era muda, falava não) 

- Hum 

Aí... quando entrou, chegou perto do rei, aí ela fez “hum” pro lado do rei. Aí, o rei 

disse assim:  

- Você num disse que fazia ela falar, quando ela saiu daqui saiu já daqui com uma 

idade avançadinha, já com uns sete anos. Ela era muda. Ela tá falando...Você 

trouxe ela falando? 

Aí, olhou pro lado dela, olhou pro lado... 

A polícia foi logo se levantando. 

Aí ele chegou e disse assim? 

- Eu vou perguntar um negócio a você... porque quando você saiu do seu, do 

reinado, você fez “hum” 

Você fez hum... 

 

(Nesse momento, D. Zefinha esquece e tenta lembrar para dar continuidade à 

história) 

... 

- Por que você fez “hum” 

Ela disse: 

- Porque São José é teu padrinho 

Aí ele disse: 

-E na entrada do palácio do seu pai? 

Aí ela disse: 

- Porque você é fêmea e não é macho. Fooi, ela disse. 

Aí ficaram tudo de orelha em pé, Né... 

Aí ele chegou e disse assim: 

- Você, quando chegou perto de seu pai, você fez “hum”. Aí ela disse:  

- Porque minha mãe queria ter um caso com você e você num quis. 

Aí se levantaram a polícia e o povo tudin. Aí, bateram palma... 

Aí o rei pegou a mulher e butou na forca. E casou-se com ela. 
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Pronto, acabou a estória. NÉ bonito NÉ, é porque eu tô me esquecendo. 

 

(gravação feita em 11/2014) 

  

No conto narrado pela rezadeira, é possível refletir sobre alguns pontos. O 

primeiro: a performance da narradora. Ao contar a história da princesa encantada, a 

narradora incorpora o perfil de um contador. A artista que se vale da palavra viva 

também domina outra técnica – a arte de contar – uma prática que exige muitas 

habilidades: a memória, expressividade gestual e corporal, entonação, projeção diante 

da recepção, segurança na transmissão do conteúdo. Contar um fato ou um episódio 

exige um complexo mecanismo performático, além do mais, o contador integra espaços 

e tempos diversos, onde o real e o imaginário se confundem em suas narrativas. Assim, 

ao contar as narrativas, deixam avivadas as imagens de uma época e de sua história.  

De acordo com Cascudo “A narração é viva, entusiástica, apaixonada [...]. Só 

conta uma estória quem está disposto a viver-lhe a vibração incontida, transmitindo-a ao 

ouvinte ou ao auditório” (Cascudo, 1978, p. 239).  

O segundo ponto: o mundo imaginário serve de pretexto para explicar sobre 

aspectos da realidade e da cultura. Nos trechos “Que antigamente, ninguém saía pra 
canto nenhum. Aí, tinha o tempo dos reis, é possível perceber a dinâmica temporal 

entre “o tempo dos reis” e o costume da cultura local “Que antigamente, ninguém saía 
pra canto nenhum”. Esse jogo temporal também está presente no trecho em que são 

apresentados os praticantes da justiça, momento em que a rainha estava para ser julgada: 

“As forca já tava tudo armada já. Aí, contaram ao povo tudin. Era juiz, era polícia, a 
casa já tava toda tomada (truncado) polícia, de juiz, de promotora, de gente, 
tudin”. Nesse trecho fica aparente o modo como a narradora aproxima os fatos da 

narrativa com a sua realidade. 

Outro momento da narrativa em que apresenta marcas da realidade é a passagem 

em que a moça, vestida de homem, dialoga com o seu avô. Nesse trecho, D. Zefinha 

aproveita para explicar um costume cultural de sua época – o respeito que havia com os 

mais velhos, tendo a “bênção” como simbologia: “- Mai pia, meu avô... (a gente só 

chamava o povo antigamente de meu avô, a bênça vô, bença tia, quem passasse, a gente 

pedia a bênça)”. 

O terceiro ponto: a presença da religiosidade. Quando a filha do rei é encontrada 

pela moça, que a questiona sobre a omissão da voz, a princesa aproveita o ensejo e 

afirma que aquela moça tem como padrinho São José. Para a nossa cultura, a função do 

padrinho seria de, na ausência do pai, assumir a paternidade. Ela, mesmo tendo perdido 

o seu pai, ouviu da princesa encantada a profecia de que estaria protegida pelo santo. No 
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contexto bíblico, São José é pai de Jesus, e representa a imagem de um homem simples 

e humilde, que amparou a sagrada família. A moça, que foi leal e honesta, é auxiliada 

pela força divina e recebe como prêmio o reinado, enquanto que a rainha, por ter 

enganado o rei, teria a morte como castigo. Uma analogia que explica como a 

religiosidade, presente no imaginário da literatura oral, está associada à justiça e a 

verdade. Na verdade, a narrativa torna-se um recurso utilizado pelo povo para dar um 

ensinamento de vida ou simplesmente para reviver uma época que experimentou. 

O papel de próprio contador que, sem jamais ter sido testemunha direta do que 

relata, pode escolher entre as diferentes variantes de que dispõe, enfeitar, transformar, 

segundo seus gostos ou sua própria ideologia. Nesse sentido, o texto da tradição oral é o 

lugar onde se deposita a história catalisada por determinada cultura, por determinada 

ideologia. (CALVET, 2011, p. 114) 

Em acordo com Calvet, o contador, além de ter a capacidade para adaptar o 

“texto” que conta, há inconscientemente, uma predisposição para selecionar estilos 

literários que, segundo o autor, é determinado pela cultura.  

Acompanhemos mais uma trama de encantamento:  

   

4.2.2. A cobra e o reino de Mira-Mirá 

 

Minha tia contava uma estória que dizia assim: 

 

 Um pai só comia caça do mato, comia caça do mato. Aí, quando foi uma vez, 

ele foi caçar, (de primeiro o povo não comia carne). Aí ele foi caçar, foi caçar.  

 Aí quando ele chegou no mato, de noite, ele subiu (pensando), ele ficou em 

cima de uma pedra. Aí quando ele tava em cima de uma pedra, disse que saiu 
uma cobra bem grande, bem grande a cobra. Aí disse assim:  

- O que estás fazendo aí? 

Ele teve aquele susto e disse:  

- Eu tô esperando preá, um bicho que passe por aqui, pra eu levar pra casa pro meu 

filho comer.  

Aí, a cobra disse assim: 

- Quando você for pra casa, a primeira cara que você ver, a primeira cara que 
você ver, você traz pra mim.  

Ele disse:  

- Trago.  
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 E cobra saiu “fimmmm”, deu um assobio (fez assobio, um barulho imitando a 
cobra). Aí chegou veado, chegou os bichos tudinho, matou, pegou a espingada e 

matou. Encheu o saco de veado, toda qualidade de bicho. Aí levou pra casa... 

 Quando ele foi chegando em casa, a primeira cara que ele viu foi da filha 
dele, da moça, sua filha. Aí, ele começou a chorar com o saco nas costas 

(teatraliza uma pessoa chorando). Aí disse:  

- O que é que pai tem, o que é que pai tem? 

Aí a menina disse:  

- O que que tu tem fulano?  

Ele disse:  

- O que é que eu tenho, é porque eu dei minha filha a um bicho feroz.  

Ela disse:  

- De que pai? 

- Uma cobra minha filha, muito feroz ela. E eu tenho que levar se não ela dá 
fim a mim.  

Aí a menina disse:  

- pois, se é pra alimentar meus irmãos, alimentar meus irmãos, o senhor me leve.  

 Aí ela foi. Ele disse assim:  

- Ela mora numa furna de pedra. 

 Aí o velho foi, o pai dela foi, e deixou ela numa pedra. Quando foi de noite, ela 

tava dormindo naquela loca de pedra que é bem grande, também... as locas de 
pedra dava pra morar gente. Ela tava dormindo quando ela pensou que não... viu 

aquele (põe a mão na barriga e respira ofegante) ressonando.  

 Aí quando ela olhou era um rapaz, um rapaz. Aí ela disse:  

- Virgem nossa senhora, ficou com medo, aí dormiu a noite todinha (tom de voz 

baixo). Aí passou a noite e quando foi no outro dia, aí ela chegou, antes de 

amanhecer o dia. Aí quando amanheceu o dia, aquilo sumiu. Ela disse assim:  

- Vou na casa de minha mãe, vou contar a minha mãe.  

 Aí ela foi pra casa da mãe dela. Quando ela chegou lá, ela disse:  

- Mãe eu tava dormindo na loca de pedra, tinha um ressonando perto de mim, aí 

quando eu olhei era um rapaz. Aí a mãe disse:  

- Foi minha filha.  

Ela disse:  

- Mas tava muito escuro, e não deu pra ver a cara dele não.  

Ela disse assim:  
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- Pois tome a vela, pegue esse fóssoro. Quando você ver ele na beira da cama, 
acenda o fóssoro em cima dele, e olhe.  

 Aí ela trouxe na barra do vestido. Quando foi de noite, ela ouviu aquele ressono, 

aí ela foi riscou o fósforo, olhou e tudo. O príncipe era tão bonito, e pingou o 
pingo de vela na testa do príncipe. Aí desencantou-se. Quando bateu, ele 
tomou aquele susto.  

 Aí ele chegou e disse assim:  

- Olha, tu agora se tu quiseres me ver vai no reino de Mira Mirá.  

Ela disse: 

- Tá... eu não sei onde fica.  

 Aí ele desapareceu. Ela veio pra casa chorando, chorando. Aí quando foi um 

dia, ela tava chorando... ela vai cair na mata e vai morrer. Aí foi simbora pra 
mata.  

 Aí quando ela tava andando na mata, aí chegou e tinha uma casinha de 
palha. Aí ela chegou na casinha de palha, chegou e disse assim...  

 Aí a mulher disse assim:  

- O que é que você tá fazendo por aqui.  

 Ela chegou e disse:  

- Não, é porque eu conheci um rapaz e eu desencantei ele, porque ele era 
encantado, bateu a vela... aí contou a história a ela.  

 Aí ela disse assim:  

- Eu vou lhe dar um pão, e saiu... 

 Aí pegou o pão e deu a ela...  

- Você só abra esse pão no lugar que tiver água.  

- Tá certo.  

 Aí ela saiu chorando. Aí andou, andou, fazia já anos que ela estava perdida. Aí 

ela foi e chegou numa casa, e tinha um homem. Aí disse:  

- O que é que você está fazendo por aqui? 

 Aí ela contou a história. Ela contou que encantou e desencantou esse rapaz 

tudinho. Aí ele chegou e disse assim:  

- É verdade, é verdade. Tome esse... Aí ele deu a ela (não lembra o que foi) só 
abra numa cacimba d’água, se tiver água.  

 Aí ela foi, foi... andando, andando... Aí quando chegou numa cacimbona 

d’água, tinha um castelo bem bonito. Aí, ele... 

  Ela chegou mesmo no dia do casamento, que ele ia casar com outra. Aí, ela 
chegou na cacimba d’água e disse: era tua.  
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 Aí chegou, abriu o pão, quando ela abriu o pão... aí dento do pão tinha um 
toalhado todo, que era que nem ouro, prata... o toalhado.  

 Aí ela estirou na cacimba. A empregada viu e chegou e disse assim:  

- Rainha, minha senhora, ali tem uma menina com uma coisa linda, linda, linda!!! 

É um toalhado em ouro, bordado em prata. Isso “acenta” (combina) pra o dia de 

seu casamento, para forrar no dia do seu casamento.  

 Aí ela chegou e disse assim:  

- Vá perguntar a ela se ela vende ou troca.  

 Aí a empregada chegou lá e disse assim:  

- A senhora rainha mandou perguntar se a senhora vende ou troca o toalhado.  

 Ela disse assim:  

- Eu tanto troco como vendo, se ela deixar eu dormir uma noite mais o noivo 
dela.  

- Ela vai te dá é uma quebrada de pau na beira da cacimba.   

 Aí a empregada disse:  

- Deixe rainha, minha senhora, só uma noite só. A senhora dá uma dormideira a 

ele, e pronto. 

 Pois vá dizer a ela que venha. Quando ela chegou (levanta). 

 A rede bem armada, era um príncipe muito bonito, deitado na rede. Aí, ela 

pegou um copo assim com a dormideira, aí deu a ele. Aí quando ele bebeu, o sono 

foi chegando e ele foi logo se deitando, foi se deitando, se deitando. E ela pelo 

chão, disse assim: 

 - Você num disse, naquela noite que eu clariei sua cara com uma vela, um 
pingo bateu e você desencantou. Você num disse que se eu quisesse lhe ver 
viesse pro reino de Mira Mirá. E você casava comigo... 

  E falou e falou, falou.  

Ele disse:  

 - Cala a boca que eu tô escutando... 

Ele disse: 

 - Amanhã, quando ela disser “peregrina fora”, você saia. 

 Ói... aí, ele dormiu, tudin... 

Aí quando foi no outro dia, ela disse:  

 - Peregrina fora.  

 Aí ela saiu e foi simbora. Aí passou, passou-se. Aí quando foi no outro dia, ela 

botou, abriu a colchona, num sei o que foi. Aí a empregada disse:  
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 - Mais minha senhora, ..,mas ele num viu não. 

 Morava um sapateiro, pegado com a casa dele né, aí chegou e disse: Príncipe, o 

que está acontecendo, que de noite eu ouço uma pessoa dizendo assim... 

 - Olhe, eu sou aquela moça que eu tava naquela loca de pedra com você, 
que eu clariei sua cara e bateu um pingo de vela quente em sua testa. E você 
me disse que se eu quisesse lhe ver, viesse pro reino de Mira-Mirá comigo, eu 
tô aqui.  

 Aí foi, chamou o sapateiro...aí disse ao sapateiro que num contasse nadinha. Aí 

ele foi na rua, disse que ia comprar um vestido de noiva. Comprou o vestido de 

noiva, comprou capela, boquê, tudin e foi. Aí a mulher do sapateiro arrumou ela, 

todinha... FOOI... 

 Isso, o casamento ia ser num primeiro andar. Aí quando tiveram tudinho lá 
fora, aí, trancaram ela atrás da porta. Aí foi e butaram ela detrás da porta. 
Ela bonita, linda demais. 

 Aí chegou quando tava no casamento, aí disse assim: 

 - Fulana de tal, leva gosto em casar com fulano... 

Ela disse: 

 -Levo. 

Aí disse: 

 - Fulano de tal, leva gosto em casar com fulana de tal? 

Ele disse assim: 

 - Pera, aí... dá licença... desculpa minha ignorância...vou perguntar uma coisa a 

vocês: 

 -A gente tem uma casa, tem uma chave... a gente perde a chave. A gente vai e 

manda fazer outra. A gente achando aquela chave antiga que perdeu da porta, vai 

se servir com qual? 

 - Com a chave velha que perdeu. 

 Aí ela foi saindo detrás da porta. 

Ele disse assim: 

 - Essa é a mulher que eu vou me casar, é com essa daqui. Foi quem me 
desencantou no reino de Mira-Mirá, foi ela. Faz um ano que ela anda a minha 
procura, vou casar com ela. 

 Aí a outra ficou doida, subiu num paço (truncado), sacudiu da escada embaixo, 

quebrou-se todinha e ele casou com ela. Aí disse: 

 

Que Adriano teve sorte 

Que Adriano teve vida 
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Ganhou o reinado todo 

E ainda a princesa bonita 

E a Elizabete, lançou a sua sorte bendita. 

 

Pronto! 

 

... 

(gravação feita em 11/2014) 

 

  

A história do reino de Mira-Mirá é mais uma do acervo literário de D. Zefinha, 

contada, na infância, pela sua tia. É uma narrativa constituída por seres inanimados, mas 

que assumem uma postura humana. Esse tipo de história é muito comum no universo 

infantil por envolver elementos que ultrapassam a vida real. 

A moça desencantou a cobra, e esta transformou-se em príncipe. Como 

consequência dessa ação, ela terá que reencontrá-lo em um reino longínquo e passar por 

algumas dificuldades para provar o seu amor pelo príncipe. A construção dessa 

narrativa não é muito diferente de alguns contos clássicos infantis, cuja trama se nutre 

das vicissitudes do mundo fantástico, mas também proporciona uma projeção sobre a 

realidade. Para Hamburger: 

 

Porque o faz-de-conta contém o elemento de significação de ilusão e 

com isso uma relação com a realidade, formulada no conjuntivo irreal, 

porque a realidade do faz de conta não é a realidade que apresenta ser. 

A realidade do “como”, porém, é aparência, ilusão da realidade, que 

significa não-realidade ou ficção. (HAMBURGER, 1975, P.41) 

 

A autora não faz uma divisão rígida entre ficção e realidade, pelo contrário, 

defende o compartilhamento dessas dimensões, de maneira que a ficcionalidade passa a 

conter atributos da realidade. Sobre o termo ficção, Hamburguer (1975) define bem a 

palavra: 

 

Ficção é derivado do latim fingere, que tem os sentidos mais diversos 

de compor, imaginar, até a fórmula mentirosa, o fingimento. Fingere 

em italiano é fingere, em francês feindre, em inglês feing, em alemão 

fingieren – e isso significa que o verbo latino em suas formas nas 
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línguas contemporâneas conserva exclusivamente o significado: alegar 

falsamente, fingir, simular, imitar etc. (HAMBURGER, 1975, P.39). 

 

A definição do termo “ficção” tem como base semântica a referência a um 

conjunto irreal de seres e formas e indica o estado fingido de um mundo idealizado. De 

acordo com o autor, as narrativas populares estão ligadas ao mundo fictício e fantástico 

e utilizadas para compartilhar ensinamentos, lições e (especificar a natureza da 

narrativa). Entre todos os materiais das artes, porém, é somente a linguagem que pode 

produzir a ilusão da vida, isto é, criar personagens vivos, sensíveis, pensativos, que 

falam e também se calam. (HAMBURGER, 1975, p.42).  

Na literatura popular, é perceptível a dinâmica entre os dois mundos. E a 

rezadeira, ao apresentar as histórias de encantamento, de reis e rainhas, transgride para 

uma dimensão que não sabemos até que ponto é ficção ou realidade. Em um encontro, 

ela confirmou: “A gente acreditava nessas histórias, nesse mundo de reis, rainhas, de 

encantamentos”. As histórias de ficção com reinos encantados alimentaram a infância 

de D. Zefinha.   

Eco (1994, p. 81), mesmo escrevendo sobre textos escritos, fala sobre a norma 

para se lidar com uma obra de ficção: “O leitor precisa aceitar tacitamente um acordo 
ficcional, que Coleridge chamou de ‘suspensão da crença’. O leitor precisa saber que o 

que está sendo narrado é uma história imaginária, mas nem por isso deve pensar que o 

escritor está contando mentiras”. 

Silveira (2013) também reconhece na palavra do contador o poder para criar e 

recriar a narrativa e nos permite entender que: 

 

Essas aventuras são construídas, reforçadas pela escolha da palavra 

que o narrador utiliza e, apoiado na matriz narrativa que dá forma ao 

enredo, molda na imagem mental do seu ouvinte (leitor) a 

ambivalência dos percursos, a tensão necessária à construção desse 

clima de medo, ansiedade e desconhecido que amplia e a intensifica a 

coragem do(a) herói(heroína) (SILVEIRA, 2013, p. 78). 

 

 

Quando escreve sobre Reinos Encantados, a autora assevera que essas narrativas 

fictícias são adaptadas pelo narrador e que, sob o domínio da palavra, permite a criação 

de sensações diversas no ouvinte.  

Em relação à história contada por D. Zefinha, após chegar ao reino encantado, a 

moça, muito esperta, conversa com a empregada e diz que se dormir com o príncipe por 

uma noite, a noiva terá, em troca, uma bela colcha. A empregada consegue convencer a 
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noiva, permitindo que a moça durma, por uma noite, com o príncipe encantado. A 

moça, ao reencontrá-lo, conta a história e o objetivo de procurá-lo naquele lugar. Este, 

convencido do sacrifício feito por ele, decide escolhê-la como esposa. O desfecho da 

trama é marcado com o pedido de casamento. Isso aconteceu porque o príncipe 

reconheceu o sacrifício que a moça fez para desencantá-lo.  

Vale salientar que, nessa história, o desencantamento do príncipe também gerou 

mudanças no modo de vida daquela moça. Ela, que vivia no mundo real, em um lugar 

com muita dificuldade, adentrou no mundo encantado, cercado de luxo e riquezas para 

salvar o príncipe do feitiço. O príncipe, que estava em um estado de encantamento 

voltou para o plano da realidade, depois que reconheceu que a moça venceu todos os 

desafios. Apesar de haver essa transferência de planos, ambos passaram a viver juntos e 

a única justificativa é o sentimento – o amor – o meio pelo qual os seres superam limites 

e fronteiras.  

O interessante do final da história é que a narradora apresenta uma quadrinha 

resumindo o desfecho. Os versos apresentados se assemelham à narrativa de cordel 

“Mar sem fim”, cuja trama é muito parecida com essa. Contudo, não posso afirmar se a 

história narrada em prosa está relacionada com os folhetos.  

Sabendo que há essa predisposição para a mistura de gêneros, mais adiante, a 

rezadeira apresentará uma história em cordel, identificados por ela como folhetos. Antes 

de narrar, conta como foi estabelecendo vínculos com essa literatura: 

  

 

4.3. Folhetos20  

“Aí Maria do Carmo vinha, pegava aqueles livro tudin, trazia..., lia... tudin, a gente 
ficava tudo doido... aí Maria do Carmo ia simbora p’a Natal.... aí mãe dizia: “ 
Pronto agora se foi...(truncado). A neta de Maria do Carmo ficava, matava, lia 

(truncado) aqueles folhetos. A gente começava a assistir. Mais agora...Tão bonito 

aquele folheto de Juvenal, que eu acho... 

 Aí.. eu disse assim, NÉ, eu pensei NE... Só se eu for p’a..., eu de todo jeito, vou 
p’a rua... p’a eu aprender, eu aprendo... 

Aí eu dizia: 

- Mamãe, deixe eu ir p’a feira mai a senhora. 

- O que é que tu vai fazer na feira, levar sol é? Eu num tenho dinheiro p ir p feira. 

                                                 

20 Optei por usar o termo Folheto, dito pela rezadeira. O termo cordel só passa a ser insistentemente 

utilizado por estudiosos e jornalistas a partir da década de 1970, acabando por se impor o termo cordel 

dos anos 1990. O público de leitores e ouvintes mais antigos continua a chamar este tipo de poema 

narrativo de folheto, de livro ou de versos. 
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- Não, mais num tem nada não, mai eu queria ir. 

- Apoi, vamo. 

  

Aí eu ia... 

 

 Quando chegava... era tãããã (imita o som da viola) cantando... e eu assim, bem 

perto. E..., ia ajuntando, eu ia ajuntando... (truncado)... só vinha pra casa de dez 

hora. (truncado). Vendo os’oto cantando. Eu vinha pra casa. Quando eu chegava 
em casa, aí... eu butava na cabeça. Aprendendo... só ali por perto. (truncado). Aí 

pronto, quando eu aprendi três parte, saía o resto (risos) 

 

É, É, era muito bom! 

E esse do mar sem fim... 

A do mar sem fim terminou naquele folheto, num foi não... 

 

 

4.3.1. A princesa e o reino do mar sem fim 

 

Santa musa, irmã de Apolo,  

Mande o anjo Querubim 

Trazei-me aqui nesta porta 

Para auxiliar a mim 

Que eu vou contar um romance 

Do reino do mar sem fim 

 

O príncipe era valente 

Valente, forte e guerreiro, 

Ele caçava sozinho 

Nas brenhas das ponadeiras 

Ele caçava sozinho  

E não levava uma companheira 
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Mas um dia ele saiu 

Para fazer uma caçada 

Mas entonce ele perdeu-se (truncado) 

Numa montanha elevada 

Na mesma montanha tinha  

Uma cidade encantada 

 

Ele chegando na porta 

Com a espada na mão 

Diante de um vassalo 

Diante de um salão  

Tinha uma mesa 

Tinha todo que quisesse  

Pra fazer a refeição 

 

Ele estava atacado  

De fome, sede e afadiga 

Disse: primeiro vou comer 

Para encher minha barriga 

Depois de tudo estou pronto 

Para enfrentar qualquer briga 

 

.... 

 

Ele ali se assentou-se 

E jantou muito bem 

Percorreu o reino todo 

Para ver se gente tem 

Percorreu campo por campo 

Mas não encontrou ninguém 
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Ele avistou um quarto 

Por detrás de uma cortina 

Estava uma linda cama 

Forrada com seda fina 

As tarisca era de ouro 

E o espelho de platina 

 

Ele ali se deitou-se 

Naquela cama macia 

Quando dormia, sonhava 

Que uma moça aparecia 

Chegava pertinho dele 

Por esta forma de(truncado) 

 

Oh príncipe por caridade 

Venha socorrer a mim 

Que sou a princesa herdeira 

Do reino do mar sem fim 

Porém bem diz uma fada 

Estou encantada assim 

 

Tenho a minha sorte presa 

Numa caixinha trancada 

Mas você matando ele  

Eu fico desencantada 

 

Mas você matando ele 

Casa, comida garanto 

Porém você faça tudo 
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Para enxugar meus prantos 

 

... 

 

Que ouça minha voz (truncado) 

Despediu-se e foi embora  

 

O príncipe Adriano  

Se acordou neste momento 

Parecia que ainda havia 

Aquela voz andante 

Quando foi se levantando  

Encontrou logo o gigante 

 

O gigante disse bichinho 

O que faz nesse reinado 

Mas a quem pediu licença 

Para estar nesse lugar 

O príncipe disse Gigante 

Eu não converso fiado 

 

O gigante disse bichinho 

Eu peço que só o trem 

Quando venho na carreira 

Mato não pergunta quem 

Do jeito que ele faz  

Eu quero fazer também 

 

A minha volta é ruim 

Ainda não chegou o dia 
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Para eu não dar um fim 

Remexa sua coragem 

Bote o braço para mim 

 

O gigante deu um roteiro 

Provando ser bom guerreiro 

Deu um golpe em Adriano 

Mas o príncipe se livrou 

Que no momento a espada 

Do gigante se quebrou 

 

Adriano deu um roteiro 

Provando ser um bom guerreio 

Deu um golpe no gigante 

Que lascou de meio a meio 

E eu creio que esse foi 

Um golpe (truncado) 

 

Quando matou o gigante 

Viu sair com esperteza  

Uma caixinha apanhou 

Pegou logo com ligeireza 

Quando abriu a dita a caixa 

Desencantou-se a princesa 

 

Ela chegando p’a perto  

Foi dizendo logo assim 

Eu só num caso contigo 

No reino do Mar sem fim 

Para chegar no meio reino 
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Viajasse o ano inteiro 

(truncado) 

Uma bolsa de dinheiro 

 

 

Foi para esperar  

O navio passageiro 

Sentado do verde ramo 

Olhando (Truncado) 

Com uma hora depois  

chegou um grande navio 

Elizabete no barco 

Elizabete entrou 

Mas atrás da princesa 

Adriano se assentou 

Quando estava no barco 

Se alembrou-se nesta hora 

De um dinheiro que ficou 

E veio buscar sem demora 

Mas antes dele chegar 

O navio foi embora 

 

Elizabete no barco 

Chorava, dizia assim 

Não vejo mais Adriano 

Meu Deus, o que será de mim 

Com um ano ela chegou 

No reino do Mar sem fim 

 

Quando chegou lá no seu reino 
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Que deu a bença a seus pais 

Transformaram uma festa 

(truncado) não tinha mais 

 

Mas agora no seu reino 

No cruel desengano 

Não pode falar agora 

Onde estará Adriano 

Que ficou abandonado 

Na beira do oceano 

 

(truncado o dia estava já) no fim 

Branca que só uma cambraia  

Estava manifestada 

Quebrando a areia da praia 

Ele avistou uma a águia  

De uma cor muito bonita 

E essa é tua (truncado)  

Esta aqui é área que tu habita (a tua vida) 

 

Ele chegando p’a perto 

Nessa área proibida 

Mas como a senhora sabe 

Vai e ensine logo a mim 

Onde é que fica o Mar  

Do reino do Mar sem fim 

 

... 

 

A águia disse a ele: 
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Eu não posso ensinar 

Esse reino é muito longe 

Eu num posso ensinar 

Só o vento é quem sabe a explicação de lá 

 

Que o vento corre muito 

E não pode ficar parado 

Você vá na casa dele 

Que você será bem informado 

 

Adriano disse: urgência  

De ficar no braço do sofrimento 

A águia teve pena dele 

Disse que leva Adriano na casa do vento  

Que viaja um ano 

Monte aqui nas minhas costas 

Eu vou neste momento 

Mas com um mês de viagem 

Chegou na casa do vento 

 

Chegou na casa do vento 

Disse meu rapaz 

O senhor sabe 

Vá, ensine logo a mim 

Onde é que fica o mar 

O reino do Mar sem fim 

 

O vento disse eu conheço 

Este reino de nobreza 

Que hoje está em festa 
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(truncado) com a princesa 

Chama-se Elizabete 

A rainha da beleza 

 

Passa a noite, sete horas 

A noite passe por lá 

Admira sua festa 

Que em companhia está 

Que daqui a três dia  

A princesa vai casar 

 

Munte aqui nas minhas costas 

Enviou nesse momento 

Que pra correr comigo 

Só respeito o pensamento 

Em menos de meia hora  

Foi avistando o terreno 

 

Ele soltou o moço 

Em cima de um gramado (truncado) 

Ele estava com vergonha 

Que não tinha uma roupa 

Que até ficou barbado 

A barbada desse rapaz 

Cresceu, virou cacho pra trás 

Que até a própria princesa 

Não o conhecia mais 

 

Ele saiu percorrendo 

Os bairros aspeciais (truncado) 
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Uma arte a realeza 

Onde estava sentada 

A Elizabete a princesa 

Parecendo com uma rosa 

Da divina Natureza 

 

Se puderam oferecer 

Um violão nessa hora 

Ele pegano no (truncado) 

Eu vou contar agora 

A canção da minha vida 

Que o povo ignora 

 

Vocês estão me vendo aqui 

Barbado, Nojento assim 

Era pra ver se chegava 

No reino do Mar sem fim 

 

Lá no centro do jardim 

Me encantei uma donzela 

Porém ela me jurou  

Que eu casava com ela 

Mas hoje eu compreto um ano  

Eu ando a procura dela 

 

Elizabete disse  

Eu concordo 

Esta é minha opinião 

Do lado de Adriano  

Ele tem toda a razão 
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Ele é quem tem direito 

De ganhar meu coração 

 

Mas o noivo da princesa 

Com isso ficou danado 

Vendo que perdeu a jovem 

gritou enfuriado (truncado) 

Hoje eu caso com a princesa 

Ou se acaba-se o reinado 

 

 

Entregaram a(truncado) cada um 

Do príncipe uma espada 

Transformaram numa luta 

Numa briga encarniçada 

 

Mas o noivo da princesa 

Gritando: princesa é minha 

Do jeito que eu to agora 

Eu brigo até com uma murrinha 

Já tomei o bonde errado 

Vou até o fim da linha 

 

 

... 

 

Nesse momento repete a parte da história que remete ao gigante 

 

Continua – final da trama 
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Prepararam para Adriano 

Com roupa da galantia 

Transformaram numa festa 

Casaram no outro dia 

O seu pai e Elizabete  

Por ser o querubim (truncado) 

Entregou o trono a ele 

Porém (truncado) 

E disse:Serás o dono  

Do reino do Mar sem fim 

 

Adriano teve sorte 

Adriano teve vida 

Ganhou o reino todo 

E ainda a princesa bonita 

Elizabete lançou 

A sorte perdida 

 

Pronto, terminou! 

... 

 

(gravação feita em 06/2016) 

 

Essa história, também chamada de Romance, foi contada e repetida por umas 

cinco vezes. Nos encontros, D. Zefinha enfatizava a necessidade de registrar o folheto 

porque gostava muito dele. Cada vez que declamava, acrescentava algumas quadras que 

iam dando coerência à história. 

A forma como foi construindo a história foi uma experiência única para mim, 

pois fui percebendo que a construção desse texto oral exigiu dela um exercício árduo da 

memória. Percebi o quanto foi desgastante para ela exercitar a memória, já que ficava 

por um bom tempo repetindo os versos bem baixinho, para que pudesse apresentá-los de 
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forma coesa e ritmada. Em relação ao exercício da memória, Ciachi (2010, p. 28), 

enfatiza: 

 

Em outras palavras, o etnógrafo precisa lembrar, a todo o momento, 

que a memória a que ele tem acesso é memória no seu sentido mais 

estrito: é relato de (ante)passados: de atos,  de fatos, de outros relatos. 

É a memória de uma cadeia de vários e históricos momentos de 

experiência social e subjetiva. Uma memória narrada é sempre uma 

memória de personagens que fazem e que falam – mas eu só tenho 

acesso ao sujeito, ao personagem, ao narrador que está falando para 

mim, ali e agora, e não posso apelar para os demais.  

 

O autor nos faz pensar sobre a memória coletiva, aquela que se constitui de 

relatos de outros antepassados, formando uma cadeia de momentos históricos e 

experiências sociais, cercada de subjetividade. O autor chama atenção para o acesso à 

memória coletiva: o narrador torna-se o suporte para o pesquisador tomar conhecimento 

dos fatos culturais. 

 Antes de declamar o folheto, D. Zefinha descreve como foi a vivência com 

pessoas próximas ao seu meio. De início, a experiência foi sendo firmada com a senhora 

Maria do Carmo, que se dispunha a ler para D. Zefinha e amigos próximos. Quando a 

ledora de folheto mudou-se para outra cidade, a mãe de D. Zefinha, que gostava muito 

desse gênero oral, questionou sobre a falta que sentiria da mulher, pois sabia que não 

teria como apreciar aquele entretenimento. Para sanar a necessidade de sua mãe e poder 

continuar apreciando esse estilo literário, a rezadeira se dispôs a aprender.  

 Na feira havia cantadores e vendedores de folheto que, para vender, declamavam 

os folhetos e as pessoas que ficavam em volta de tanto ouvir decoravam. Como D. 

Zefinha não sabia ler, encontrou outro meio, foi ouvir os cantadores de viola declamar 

os folhetos na feira. A cada ida à feira, aprendia um trecho e dessa forma, ia 

armazenando as histórias na memória. Portanto, aprendia não apenas porque se 

identificava com a cultura popular, mas porque precisava repassar para sua mãe, que ao 

chegar a casa, parava tudo para ouvi-la. Como disse: “Ave Maria, quando eu chegava 
em casa, ela queria logo ouvir a história”.  

Ao explicar sobre o acesso ao folheto na comunidade, podemos inferir que o 

suporte – os livretos (escrito) e a cantoria (oral) – continham vozes enraizadas da 

coletividade.  Fernandes & Leite (2007) definem a voz enraizada:  

 

Trata-se da “voz da praça pública” bakhtiniana, entoada pelo sujeito 

que busca expressar os anseios coletivos. É uma voz que 

retroalimenta, isto é, os ouvintes se percebem como parte “dela” e, ao 
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mesmo, e ao mesmo tempo, muitas de suas ideias encontram-se 

representadas nela. (Fernandes e Leite, 2007, apresentação do livro). 

 

 

De acordo com os autores, a voz enraizada é pública, coletiva, pertencente ao 

senso comum. Nesse caso, independente do veículo, a voz que emana torna narradores e 

ouvintes pertencentes e representados pela cultura, pelo gênero e pelo estilo literário, na 

tentativa de atingir os anseios e desejos dos sujeitos.  

Os autores asseveram que a voz enraizada pode ser percebida em muitos mitos, 

lendas e contos populares, no qual o narrador coloca-se como porta-voz, sendo capaz de 

atualizar textos circulados na comunidade. 

O folheto que declamou remete ao mundo do encantamento. A história de 

encantamento já foi mencionada em narrativas anteriores, entretanto na estrutura de 

prosa. Nessa, a trama gira em torno de Adriano, um valente guerreiro, que andando 

mundo afora, avista, no alto de uma montanha, uma casa. Ao entrar nela, encontra uma 

cama para descansar. Dorme e sonha com uma princesa que vive no Reino do Mar Sem 

Fim. Em sonho, a princesa o informa que tem sua sorte guardada numa caixa, tornando-

a encantada. Para desencantá-la e ter a sorte de volta, será preciso derrotar o gigante. O 

príncipe Adriano passa a ter dois desafios: vencer o gigante e chegar ao reino do Mar 

sem Fim e casar com a princesa. 

Destemido, Adriano lutou e venceu o gigante, que ao ser derrotado, faz com 

que o vencedor resgate a caixa contendo a sorte da princesa. Depois de vencer o 

primeiro desafio, cabe a Adriano chegar ao Reino prometido. 

 A história declamada se aproxima da narrativa “A cobra e o reino de Mira-

Mirá”. Esse entrecruzamento discursivo também é uma constante na cultura popular. 

Apesar de serem apresentadas em estruturas diferentes, é possível perceber como as 

narrativas da cultura popular se manifestam e se propagam de forma cíclica, passível de 

variações, adaptações e intersecções. Em relação ao que foi apresentado, percebe-se que 

há um tema gerador em ambas as narrativas: a busca pelo desencanto e a luta pelo 

grande amor. 

Nas narrativas de D. Zefinha, o entrecruzamento discursivo está relacionado a 

dois aspectos: 1º - a transposição de narrativas da vida real para as narrativas populares, 

bem como a mistura na apresentação dos gêneros orais, no sentido de não haver a 

preocupação em delimitar a estrutura e o modo como vai ser narrado. Brandão (2015, 

p.153) defende o objetivo da cultura: 
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Porque então a existência objetiva da cultura, como processo e como 

produto das interações significativas, entre seres humanos da cultura, 

dissolve-se inteiramente na realidade visível, mensurável e descritível 

dos comportamentos interativos de pessoas e entre pessoas em suas 

mais diversas modalidades de realização.  

 

 O autor resguarda-se nas interações entre as pessoas e as diversas modalidades 

de realização que estão disponíveis na comunidade. 

 Adiante, apresento mais uma história de amor. A narradora antecipa a 

informação sobre o tipo de narrativa: folheto. Entretanto, não conta em versos. 

Acompanhemos essa narrativa: 

 

 

4.3.2. Elias e Antonieta 

 

 

Eu sei de outro folhete! Mas só é bonito se contar a história... Que é um folhete 
de Elias e Antonieta... 

  

 Ela estudava num colégio. Todos dois criança. Aí começou uma amizade entre 

Elias e Antonieta. Aí, naquele tempo a gente só andava tudo de rosário no pescoço. 

Num era com corte (decote), nem nada não, era rosário. 

 Aí, Antonieta ia p’a escola com esse rosário, aí eles quando encontravam 
uns com outros, aí beijava a cruz do rosário. Que todo mundo beijava, que 
Ave Maria! O santificado. 

 Aí Elias beijava a cruz do rosário dela. Aí quando ela completou quinze anos e 

ele dezesseis. Aí os pais souberam que eles estavam namorando. Aí o pai foi e 
tirou a menina do colégio. E antigamente, num vendia, o povo, vendia. ERA.  

 Aí pegou a menina e vendeu. Aí o pai do menino chegou e disse: 

 - Olhe aqui!!! Se o pai da menina vendeu a filha dele, igual a você, eu vendo 

também. 

 Aí, vendeu ele. Aí foi p’a um país.  

 Aí lá trabaiava demais. O Elias trabaiava demais. Aí, trabaiava de dia e de noite. 

 Aí quando foi um dia... essa menina que o pai vendeu é um tal Eneias. Aí ela 

falou pra Eneias que já fazia mais de um ano que ela não conhecia mais ninguém. 

Um ano... ela recebeu uma carta. Essa carta vinha dizendo assim:  

 “Antonieta, Elias Morreu”  



204 

 

O nome dele era Elias, o namorado que foi dela. Disse que Elias morreu. Ela Disse  

- E foi. 

- Foi. 

  Ela chorou muito, mas não disse nada a ninguém. Aí quando foi no outro ano...  

 Que já fazia dois anos que Elias tinha... que com essa carta... que tinha morrido.  

 Aí ela pediu a Eneias p’a fazer... comprar gesso p’a ela fazer uns quadro 
p’a vender na feira. Aí ele foi e comprou o gesso. Aí ela desenhou uns quadro 

bem bonito, uns coração, era tudo coração... que ela desenhava aqueles coração 

bem bonito. Aí butava, no mei do coração : 

“Elias morreu me amando”.  

 Era o que ela butava... era as história de antigamente, num sabe. Ela butou 
“ Elias morreu me amando”. Aí butou na feira p’a vender. Aí vendeu muito, 
muito, muito. Teve muita saída esses quadro. 

 Aí o Elias, já fazia dois ano que ele estava nesse país, nessas terra. Aí ele 

chegou e pediu ao patrão dele... p’a liberar ele. Aí o patrão disse: 

 - Eu libero se você trabalhar um ano de graça pra mim, de graça!!! 

 Aí ele disse: 

 - Eu trabalho. 

 Aí ele começou a trabalhar: dia santo, dia de domingo, feriado, noite de lua, 

tudin, pra completar logo um ano, pra ele vir simbora. Aí quando completou um 

ano, ele mandou ele simbora. Aí ele veio simbora. Ele veio, veio, veio.  

 Aí, na cidade que ele... o pai tinha vendido ela, foi p’a essa cidade NÉ. Ai 
quando chegou lá, aí... quando chegou na cidade, chegou numa casa assim.  

 Aí, pediu um copo d’água.  

Aí, a mulher foi buscar... quando a mulher vinha com a água, ele olhou assim... viu 

aquele quadro, na parede. Aí ele olhou e disse “Elias morreu me amando”, ele 
NÉ. Aí chegou e perguntou a mulher, disse assim: 

 - Olhe, eu vou perguntar uma coisa a senhora. Esses quadro, muito bonito esses 

quadro! A senhora comprou naonde? 

 Ela disse assim: 

 - Aqui mermo 

 - Quem é, será que na beira da feira, tem vendendo? 

 Ela disse: 

 - Eu num sei não. Acho que, se num tiver é porque ela num foi mais. É uma 
moça, que mora mai...na casa de (nem sei mais) de... Eneias. Ela mora lá com 
ele. E Aí ela contou a história... que ela vivia lá, NÉ.  
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Aí veio essa história bem bonita, aí fez aqueles quadro bem bonito, e botou essa 

mensagem, que ela tinha um namorado que o nome dele, era Elias. Só que era ele, 

NÉ. E ninguém sabia. Elias. Ele disse: 

 - Foi. 

 - Foi.  

 Tá certo. Ele foi e entregou o copo a ela.  

 Aí disse assim: 

 - Ela tá todo dia, ela trabalha, ela dá o prantão na rádio, na rádio que... Ela tinha 

uma rádio. sabe. E ela trabalhava lá. Aí disse: 

 - É 

 - É  

 - Como é o nome da rádio? 

 - Aí ela deu o nome da rádio 

 Aí foi... 

 Chegou assim... no quarto que tinha perto da rádio, que tinha muita casa. Aí foi 

passando um rapaz e disse assim; 

 - Ei Zé, vem cá! 

 Aí o rapaz veio. 

 Ele fez um bilhete 

 Aí disse assim: 

 - Esse programa d’agora, das 7 horas, quem vai fazer esse programa na rádio? 

 Aí ele disse assim: 

 - Antonieta 

Ele disse: 

 - É. 

 - É. 

Aí ele chegou e disse assim: 

 - Entregue esse bilhete a ela. 

 Aí o rapaz levou NE! 

 Aí quando chegou lá, ele disse asssim: 

 - Antonieta, olhe aqui um bilhete que o rapaz mandou pra você. 

 Aí ela abriu e leu...  
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 Aí vinha dizendo que ele era Elias (truncado) e contou tudinho. Ta, Ra, rá..., ta 

Ra, rá..., tá, Ra, rá... contou toda a história certa. 

 Mas ela não acreditou... recebeu a carta, porque ele tinha morrido. Aí... e falou e 

disse assim: 

 - E diga a ela que hoje, hoje, na hora do pograma dela, eu vou cantar uma moda 

lá, só pra ela. 

 Aí ela chegou. Olhou tudinho e disse pra o rapaz: 

 - Olhe, diga a ele que venha cantar a moda, mas ele num olhe pra mim, nem, 

num fale nem comigo. Que eu num quero negócio com ele, que Elias já morreu. 

 Aí foi...  

 Rapaz, ela disse que, se você fosse cantar, mas nem pra ela olhasse, Viu. Que 

ela não quer nem lhe ver. Então, ela disse que vai dar parte logo. 

 Aí tá certo. 

 Aí ele foi, tomou banho, trocou de roupa. Aí foi. Oito horas, chegou na rádio, 

quando chegou na rádio, ela... 

P’a entrar todo mundo. Aí entrou. Aí ela falou com Eneias, com Eneias que morava 

lá com ela. Ela num era mulher dele não, ela não era casada com esse Eneia, 

porque ele comprou. Tinha ela como uma filha. Aí ela chegou e disse assim. Ela 

chegou p’a Eneia... Tá certo, eu vou fazer uma surpresa a ele, o Eneia disse NE: 
Vou fazer uma surpresa a ele. 

 Trouxe o juiz, trouxe a polícia, trouxe tudin e butou na rádio (truncado). 
Aí ele chegou e disse: 

 - Bom dia 

Aí ela disse: 

 - Bom dia. Tu é que é o Elias: 

 Ele disse: 

 - Sou. 

 (truncado) 

 - Querendo entrar para cantar pode cantar  

(Que ela tava acompanhada). Aí, ela foi no piano e ele começou a cantar: 

(Ele cantando NE) 

 

♫       Agora que não te vejo ao meu lado 

Assegredada apaixonada azura 

Busco às vezes, o nosso amor de outrora 
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E recordar esta Ricíssima loucura 

 

Faz tanto tempo, não me lembro quando 

A vida é longa e o pensamento é vário 

Tudo me eira (truncado) rio de distanto 

A pequenina cruz de teu rosário 

 

Agora que eu te vejo, recordava 

Do nosso amor, a fantasia louca 

Cada da vez que a pequena cruz beijava 

Mas eu beijava febril em tua boca 

(porque ele beijava ela) 

 

 

Cá vou seguindo na estrada de amargura 

Antes que eu chegue ao PE do meu calvário 

D’eu meu beijar oh santa criatura 

A pequenina cruz de teu rosário 

 

Aí quando ele disse assim... (repete trechos da música na intenção de lembrar-se do 

final da música) 

 

“Aí quando ele terminou de cantar, aí as palavra dele”: 

 

 

Elias quando terminou de cantar sua canção 

  Antonieta ajoelhou-se no meio da multidão 

Pedindo que ele perdoasse: 

         Elias, perdão, perdão!! 

 

Terminou. NÉ bonita essa história!!! (risos) 
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(gravação feita em 02/2015) 

 

De início, D. Zefinha afirma saber de um folheto. Um tipo de narrativa contada 

em versos, cujo ritmo favorece o canto. Entretanto, mesmo sabendo contar em versos, 

ela escolhe narrar em prosa. Uma opção que confirma o domínio da “voz” e dos gêneros 
orais populares. Na verdade, a rezadeira faz uma releitura do gênero “narrativa de 
cordel” porque acredita que a narrativa em prosa é mais bonita: “Mas só é bonito se 
contar a história...”. De acordo com LEITE E FERNANDES (2013, p. 52): 

 

Leitura é aqui entendida enquanto leitura de mundo, isto é, capacidade 

de o indivíduo explicar/interpretar a partir de seu universo cultural o 

mundo ao seu redor. Essa leitura de mundo está contagiada pela 

tradição oral, que a todo momento é requisitada, fornecendo subsídios 

para a interpretação de fenômenos.  

 

A história de Elias e Antonieta pertence ao domínio popular oral e não há como 

inferir sobre sua autoria. É um conto cuja trama está centrada no amor de infância, e que 

perdura por toda a vida. De cunho romântico, os personagens da história descobrem o 

amor, mas são separados pelo destino. Com isso, vivem na esperança de poder eternizá-

lo.  

Mais importante do que compreender a história, é perceber as marcas da 

pessoalidade e a projeção das relações culturais vivenciadas na narrativa de ficção, ou 

seja, a narradora se apropria do contexto irreal para trazer à tona costumes e hábitos da 

vida. O trecho: “Aí, Antonieta ia p’a escola com esse rosário, aí eles quando 
encontravam uns com outros, aí beijava a cruz do rosário. Que todo mundo 
beijava, que Ave Maria! O santificado”, demonstra a reverência ao sagrado em 

sinônimo de respeito, modos religiosos que eram vivenciados também no cotidiano de 

D. Zefinha. 

Com isso, a abordagem oral contribui, pois, para a compreensão do ambiente 

social local, pois “ela trata de vidas individuais – e todas as vidas são interessantes. E 

baseia-se na fala, e não na habilidade da escrita, muito mais exigente e restritiva” 
(THOMPSON, 1992, p.41)   

 Outra passagem do entrelaçamento da cultura com a literatura popular: “Aí os 
pais souberam que eles estavam namorando. Aí o pai foi e tirou a menina do 
colégio. E antigamente, num vendia, o povo, vendia. ERA”.  

 É interessante perceber que as narrativas apreendidas apresentam conteúdo 

amoroso, havendo uma preferência pelo estilo. Além disso, a narradora, implicitamente 
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busca de minha parte a aprovação, quando afirma: “Terminou. NÉ bonita essa 
história?!!!” (risos); uma atitude que Bakhtin chama de ato responsivo. 

 Também merece ênfase o modo como constrói as cenas “enunciativas” de um 
discurso regulado pela coletividade: “Era o que ela butava... era as história de 
antigamente, num sabe...”. Segundo Ciacchi (2010, p. 29): Uma comunidade não é 

“comunidade” porque dotada de características essenciais, dadas a priori, mas porque 

constrói e é construída por narrativas do passado e de pertencimento cultural.  

Nesse sentido, Zumthor estabelece uma relação entre memória coletiva e 

transmissão oral, como uma relação de causa e consequência. O autor afirma: “Esse 
interesse pela memória, continuamente manifestado pelos doutos, deve-se ao imenso 

papel desempenhado nessa cultura pelas transmissões orais – trazidas pela voz 

(ZUMTHOR, 1993, p.140)”. Ainda sobre memória coletiva, Zumthor (1993, p. 142) 

relaciona o discurso poético à memória popular, já que “não se refere a uma coleção de 

lembranças folclóricas, mas que, sem cessar, ajusta, transforma e recria [...]. A obra da 

memória constitui a tradição”. (ibdem, p. 143)  

Quanto à mistura de gêneros nessa narrativa, a rezadeira se vale de três gêneros: 

a prosa, a canção e poesia. A combinação de gêneros torna-se uma constante nas 

narrativas de D. Zefinha. Abaixo, há um folheto acompanhado de uma canção, que por 

sinal é muito conhecida pelos nordestinos. Vamos acompanhar: 

 

 

4.3.3. Cintura fina 

 

Uma mãe com quatro filha 

Dançava ali a vontade 

Valsa, Rock, chote, samba 

Dançava em quantidade 

A mais velha foi farrista 

Foi (truncado) mocidade 

 

Houve um baile em noite de ano 

Quando a velha ouviu tocar 

Vi a chamada de missa 

A velha mandou parar 
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Aconserte NE disse (truncado) 

Vamo pra missa rezar 

 

A filha disse mamãe 

A senhora deixe de zuar 

Eu não deixo o samba desse 

Para ir pra missa rezar 

Toque aí cintura fina  

Que eu quero dançar e requebrar 

 

A velha disse: não toca 

Se tocar eu rasgo o fole 

Disse a moça: toca Chico 

Comigo não seja mole 

Disse a moça: toca Chico 

Com você não tenho mole 

 

A velha pegou um susto 

O tocador parou 

A filha necessitando (disse se dane - truncado) 

Não sei quem impatou 

Eu vou pra casa sozinha 

Mas pra missa não vou 

 

A velha mais as três filhas 

Foram para a missa então 

Mas aquela moça arreiada 

Por cintura de pilão  

Foi pra casa sozinha 

(truncado) 
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Mas acaso ela vinha 

Um grande capoeirão 

O povo dizia 

Que ali aparecia 

Uma visão 

 

Quando ela foi passando 

Naquela noita sombria 

Uma voz muito arrastada 

Uma noite (truncado) 

Chegava pertinho dela 

E começa a dizer  

 

Você que gosta de farra 

E não gosta de rezar 

Canta aí cintura fina 

Que eu vou lhe ensinar a dançar 

 

Mas a moça assombrada 

Lhe disse não toca em mim 

Mas a força agarrou 

E com uma força sem fim 

Quando pegou a moça 

E começou a dizer assim: 

 

♫      Vem cá cintura fina 

Cintura de pilão 

Cintura de menina 

Vem cá meu coração 
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Minha morena chegue pra cá (repete) 

Deite meu cangote e pode cochilar 

Eu fico louco 

Quando sinto seu calor 

Esse teu corpo foi feito 

Por cantinho de amor 

Dançaram cintura fina 

Por cintura de pilão 

 

Asa branca  

PE de serra 

Mula preta e coração 

Dançaram em quantidade 

Tão barato é o baião 

 

...  

 

Quando a (farsa - truncado) a soltou 

E a moça ficou caída 

No meio do assombro 

Ficou de pança escorrida 

Tudo que tinha dentro 

Botou pra fora (truncado) 

 

Quando a família passaram 

As quatro da madrugada 

Encontraram ela caída 

E no mei da estrada 

Do PE até a cabeça  
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Estava toda “breada” 

 

A mãe dela perguntou 

O que foi isto Joaquina 

Ela com a voz rouca arrastada disse: 

Foi cintura fina 

Ela não foi p’a missa rezar 

Por isso Deus mandou 

O diabo Lhe castigar 

 

(risos...) 

(gravação feita em 08/2016) 

 

O texto acima apresentado é mais um exemplo da verossimilhança alcançada 

pelas imagens do gênero da literatura oral popular. O folheto, pela estrutura, ritmo e 

cadência, já configura uma marca identitária na vida do povo nordestino. O conteúdo 

exposto pelo gênero também demarca valores da cultura: a tensão entre o mundo 

profano e o religioso torna-se a base para a reflexão desse gênero. 

A história remete a uma família formada pela mãe e quatro filhas. A mãe 

procura orientá-las para que tenham uma formação religiosa. É possível reconstruir 

cenas da mãe exigindo compromisso com a Igreja e bons comportamentos morais.  

Devido à falta de prudência, à desobediência a sua a mãe e a transgressão aos 

preceitos religiosos, a moça sofreu consequências sérias que, para sua mãe, foram 

inevitáveis. A lei divina e a figura feminina diante da obediência ao sagrado passam a 

ser uma alegoria da cultura popular nordestina, no sentido de representarem 

comportamentos e atitudes de personagens estigmatizadas, presentes na memória 

coletiva.  

Essa dinâmica de construção e reconstrução da memória coletiva é, para 

Zumthor (1993, p.139), fonte de saber: “A memória por sua vez é dupla: coletivamente 

fonte de saber; para o indivíduo, aptidão de esgotá-la e enriquecê-la”. A partir dessa 

duplicidade, pensa-se a voz como uma fonte inesgotável de saberes coletivos, capaz de 

demarcar espaços, denunciar desordens sociais, reafirmando valores culturais, aflorando 

identidades e recompondo as memórias que até então estão camufladas no cotidiano dos 

representantes culturais. De acordo com Ciacchi (2010, p. 29) “A paisagem histórica, 

cultural e social que se desenha na memória narrativa do sujeito falante é uma paisagem 
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marcada, disseminada de traços subjetivos e coletivos que se reconhecem e se repõem 

no momento da fala e da escuta”. 

Além de conter personagens representativos da cultura popular, a narradora 

também se apropria da intergenericidade, ou seja, o gênero passa a ocupar a função de 

outro gênero para atender uma finalidade comunicativa.  

Na literatura popular, mais especificamente, nas narrativas apresentadas pela 

rezadeira, é comum perceber a plasticidade de gêneros, ou seja, canções sendo 

utilizadas para narrar fatos, narrativas em versos de folhetos, sendo contadas em prosa, 

causos sendo narrados em folhetos. Conforme Ayala (2011, p. 34): 

 

A literatura popular não conhece delimitações e é isso que torna difícil 

seu estudo. Impossível compartimentá-la em gêneros, espécies, tipos 

rígidos; tampouco é possível definir quando e onde se encontra a 

literatura popular. Isto vale para as narrativas, para a poesia, para as 

representações dramáticas. Existe, mas não é visível para todos. Em 

sua existência, mantêm-se de difícil definição e classificação. 

  

A rezadeira demonstrou como era intensa a convivência em grupos familiares, 

religiosos e entre vizinhos. Essa relação entre as pessoas é, para Brandão (2015, 

p.150/151), uma característica marcante da cultura: 

 

A cultura é algo que está mais entre do que nas pessoas, na mesma 

medida em que de muitas maneiras ela circula em casa, na escola, nas 

ruas e praças públicas. Algo como uma senha que aqueles que 

partilham um mesmo mundo de reciprocidades conhecem. Conhecem, 

partilham e diferentemente interpretam, como as histórias, as estórias, 

os mitos e as lendas que as pessoas de uma família ou de uma aldeia 

contam, falando sobre elas próprias, entre e para elas mesmas. 

 

 

Ao fazer a opção pelo uso da preposição entre, o autor defende a cultura a partir 

de um envolvimento maior com as pessoas e os conhecimentos que circulam na 

comunidade. Michel de Certeau se posiciona acerca dos saberes coletivos, 

compreendendo-os enquanto arte: 

São as suas práticas que os sabem – gestos, comportamentos, 

maneiras de falar, ou caminhar etc. Temos aí um saber, mas de 

quem? É um saber tão rigoroso e preciso que todos os valores 

da cientificidade parecem ter se transportado com armas e 

bagagens para o lado desse inconsciente, de sorte que só restam 
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à consciência fragmentos e efeitos desse saber, astúcias e táticas 

análogas, aquelas que antigamente caracterizavam “a arte” 
(CERTEAU, 2014, p.135).  

 

Para o autor, o valor artístico da voz está relacionado aos conhecimentos e 

saberes que estão no inconsciente do povo, cumprindo uma importante função social: 

enquanto arte, manter viva a palavra no imaginário. 

Andrade (1972) entende que o que está no inconsciente do povo é uma arte 

nacional: “Uma arte nacional não se faz com escolha discricionária e diletante de 

elementos: uma arte nacional já está feita na inconsciência do povo" (ANDRADE, 

1972).  

Sobre isso, Ayala defende que “Se quisermos estudar em profundidade as 
narrativas populares, devemos não perder de vista que esta é uma produção cultural que 

se faz dentro da vida. Justamente porque é um fazer dentro da vida, fica na memória dos 

contadores de história e de seus ouvintes”. (AYALA, 2011, p. 38) 

A percepção de Ayala é pertinente no que se refere ao discurso de D. Zefinha. 

Seja contando histórias de vida ou fictícias ela se apropria de um conjunto de recursos 

da narrativa e revela o domínio com a plasticidade dos gêneros orais.  

Portanto, essa relação mútua envolve o modo como apreende a voz do outro e o 

modo como se percebe perante o outro. Não como um espelho que refratava apenas a 

sua imagem, mas como um prisma que transluz as várias imagens refratadas e 

condensadas de tantos outros que ajudaram a construir (o pano de fundo) a sua imagem 

no espelho.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As manifestações populares orais, mais especificamente as práticas e domínios 

das rezadeiras, podem representar uma importante ferramenta de pesquisa para os 

estudos linguísticos contemporâneos, na medida em que esclarece, retoma e reforça os 

laços que passaram a ser priorizados pela ciência da linguagem - a relação estabelecida 

entre sujeito/discurso/cultura. Os domínios das rezadeiras tornaram-se favoráveis ao 

estudo da linguagem tanto por estarem relacionados a um fenômeno plurissignificativo, 

envolvendo diferentes linguagens (verbal oral/escrita e perfomática), como também na 

percepção do sujeito, reconhecendo nas narrativas das colaboradoras e nas conversas 

estabelecidas com a pesquisadora a dialogicidade como elemento fundante do discurso.  

Dona Gorda e Dona Zefinha nos ajudaram a conhecer um pouco do ofício de 

rezadeira e as outras práticas orais que circulam na comunidade onde vivem, além do 

modo como se estabelece a organização do sistema cultural numa comunidade. Ao 

mesmo tempo em que nos apresentaram a cultura oral, através de suas narrativas, foram 

capazes de atualizarem o que foi vivido e atribuir sentido sobre fatos narrados.  

 As colaboradoras disponibilizaram um acervo literário popular e religioso e 

compartilharam crenças, valores, hábitos e costumes comuns à comunidade onde vivem. 

As narradoras também foram leitoras de mundo e si de mesma, cuja voz fez ecoar 

“paisagens” e “imagens” de diferentes ângulos. Dessa forma, as narradoras-leitoras 

promoveram a compreensão ampla do discurso, configurando nessa perspectiva, 

enquanto “poetas do discurso cotidiano”. Por possuírem a “arte do dizer21”, a voz das 

rezadeiras esteve, a todo o momento, acompanhada de gestos, expressões, silêncios e 

reflexões, sendo capaz de circunscrever o espaço e o momento histórico.  

A convivência e a amizade foram fundamentais para estabelecer os laços de 

confiança e lealdade entre as rezadeiras e a pesquisadora. Sentiram-se a vontade para 

narrar sobre suas vidas porque foram respeitados o modo de vida que cada uma tem e 

suas particularidades, além de ser reconhecido o papel que exercem na comunidade.  

Durante todo esse tempo, passei a fazer parte da vida das rezadeiras, assim como elas 

adentraram na minha vida, estabelecendo uma relação dialógica que nos proporcionou 

diferentes olhares sobre o mesmo fenômeno – as práticas orais. A elas, foi dada a 

oportunidade de refletirem sobre fatos que marcaram a vida e sobre as experiências com 

as práticas culturais, avaliando-os conforme suas ideologias; a mim, tive a oportunidade 

de aproximar-me das manifestações orais proporcionando um encontro com a cultura de 

um povo.  

                                                 

21 Michel de Certeau (2014, p. 14-141) defende a arte do dizer como uma arte que não se prende a um 

objeto teórico, mas uma arte que é construída pelo “saber fazer”, ou seja vendo e ouvindo alguém 
fazendo. 
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 Essas pessoas me ensinaram muito, fazendo-me enxergar que o conhecimento 

não está limitado à aplicação de modelos curriculares formais. Mesmo estando longe da 

escola, por escolha ou por falta de oportunidade, o conhecimento dessas mulheres 

ultrapassa os limites institucionais, formando uma enorme cadeia de saberes e que estão 

disponíveis na memória de cada uma.  

De acordo com os relatos, percebi que os ambientes, as situações sociais e as 

pessoas com quem conviviam foram determinantes para a motivação das colaboradoras, 

quanto à apreensão do conhecimento.  

 Constatou-se que os conhecimentos apreendidos são múltiplos, impossíveis de 

delimitar e não há como homogeneizar, ou seja, colocar o conhecimento adquirido pela 

cultura no mesmo plano de acesso, pois como está disponível na coletividade, cada 

representante da cultura apreende o conhecimento de forma diferente. Esses 

conhecimentos, embora estejam expostos à comunidade, estão propensos à mudança, 

uma vez que as representantes puderam adaptar suas práticas conforme as necessidades 

e o contexto em que vivem.  

Percebei também que aprenderam a rezar com a mesma naturalidade que 

aprenderam os outros domínios, mantendo-se conservados no plano da memória. 

Entretanto, o ofício de rezadeiras se destacou em relação aos outros saberes, pois foi 

este que lhes deram o devido valor e reconhecimento perante a comunidade. 

Assim, ao adotar o sistema cultural como a válvula motivadora e como um 

importante elemento das práticas orais, passou-se a perceber que as manifestações 

artísticas – vozes do cotidiano, a dança, o teatro, a poesia, o corpo, a música – estão 

imbricados nos discursos das envolvidas.  

Portanto, as rezadeiras, detentoras de vários saberes, estão presentes nos 

costumes religiosos tradicionais. O reconhecimento das rezadeiras pelo ofício assumido 

e os saberes tradicionais que adquiriram no decorrer da vida deixa evidente a existência 

de uma prática enraizada na cultura oral do município paraibano e em plena vitalidade 

nesta e em muitas localidades urbanas e rurais do país. Vale lembrar que o trabalho 

necessita de uma continuidade, a fim de aprofundar e compreender melhor o 

entrelaçamento das práticas orais tradicionais. Para isso, será preciso estabelecer a 

interação das rezadeiras com a comunidade, a fim de promover a troca de experiências e 

a conscientização de que os saberes populares fortalecem a identidade e os laços de 

amizade. As práticas orais serão a base para a compreensão da organização do sistema 

cultural local e o ponto de partida e a motivação para as trocas discursivas serão os 

domínios orais das rezadeiras. 
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Relatos de algumas gravações feitas em áudio, durante os encontros 

 

Durante os encontros, D. Gorda e D. Zefinha demonstraram, em seus discursos, 

uma voz carregada de significados, capaz de direcionar o ouvinte a um dado momento 

histórico e cultural. Entretanto, a voz das colaboradoras dividia espaço com a dos 

estudiosos da Oralidade. Esse tópico tem um propósito diferente: apresentar a voz das 

rezadeiras, citadas anteriormente, descortinada e livre de interrupções teóricas. Assim, 

será evidenciada a espontaneidade do diálogo e as trocas de experiências que tivemos 

durante a narrativa.  Fernandes (1972, p. 238) afirma que a espontaneidade do narrar 

aproxima a poesia oral de uma arte do cotidiano em que as pessoas podem tomar parte 

de assuntos do trabalho e até mesmo da vida alheia. E Bakhtin (2003, p. 366) nos diz 

que nesse diálogo de duas culturas, elas não se fundem e nem se confundem; cada uma 

mantém a sua unidade e a sua integridade aberta, mas elas se enriquecem mutuamente. 

Vale salientar que as narrativas estão “inacabadas”, no sentido de não haver 
condição para expor todo o diálogo promovido com as rezadeiras, nos encontros. Na 

verdade, os trechos representam uma amostra de como as conversas aconteceram – as 

interrupções, as curiosidades e os questionamentos ocorridos durante a gravação. Além 

disso, as rezadeiras possuem muita habilidade para manter o canal comunicativo aberto, 

sempre introduzem outros tópicos na conversa, capaz de dar continuidade a uma 

narrativa, contribuindo para o encadeamento de novas narrativas.  Sobre isso, Fernandes 

(1972, p. 274) acrescenta: 

 

O término de uma narrativa não indica o fim das expectativas quanto 

ao seu conteúdo. O narrador, ao finalizar com a obra em aberto, isto é, 

sem dominar os sentidos da recepção no ouvinte-leitor, infiltra nele 

inquietações que permitirão a atualização do tema adiante. Adiante, 

apresentarei os relatos e os diálogos que tive com as rezadeiras, nos 

encontros. 

 

Em acordo com o autor e trazendo sua fala para a minha experiência com a 

pesquisa, pude perceber que as rezadeiras, mesmo finalizando com expressões: “É 
assim..., Pronto..., Foi assim...”, sempre introduziam um novo assunto. Acompanhem 

nossa conversa: 

 

  

2.3.1. Relatos de D. Gorda 
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Pesquisadora: Dona Gorda, fale-me sobre sua infância? 

 

Minha filha, na minha infância, eu era muito sofrida, criada na mão de padrasto, 

alimpando cana mais minha mãe.  

Quando era no dia de sábado, na sexta feira, minha mãe recebia dinheiro e ia 

pra feira. Meu padrasto ia trabaiar, o dinheiro dele num tinha, só beber cachaça.  

Então, a gente era apanhado... A gente apanhava de facão, a gente era todo 

cortado, desse cipó de jucá. Tudinho. Eu, principalmente, mais eu e meu irmão 

pequeno, eu; e os outros corria, eu num corria, ficava. 

Apanhava de minha mãe, apanhava de meu padrasto. Apanhava de tudo. Então, 

a gente ia, alimpava mato debaixo de chuva, debaixo de pau, levava cabada de enxada, 

tudo isso, eu levei de meu padrasto.  

Uma vez, ele me deu uma cabada de enxada que eu caí dentro da areia, 

choveno. Ele voltou e disse a minha mãe que eu tinha arrancado o feijão todinho. Tudo 

sendo mentira. Minha mãe pegou e me deu uma pisa. Eu com idade de 7 anos.  

E comecei a sofrer. Ia cortar cana, ia limpar cana, eu e meu irmão, pra no 

sábado, ter o dinheiro pra compar alguma coisa pra se comer. Ia pra o engenho, buscar 

mel cabaú pra beber, e com licença da palavra, que quando a gente bebia o mel, bebia a 

garapa, a gente (faz movimento esticando braço) abria, botava todinho pra fora.  

E era assim... a minha vida: Lutar por dentro dos mato, buscar maracujá 

muchila, cará no mato pra gente comer com molho de pimenta, se quisesse escapar da 

vida. Então, minha vida de criança foi essa, sofri demais!!! 

 

Pesquisadora: Nossa! A senhora sofreu muito!!! 

(Gravação feita em 07/2014) 

 

Pesquisadora: E a mocidade? 

 

“A mocidade, eu saí de casa com dez anos. Saí de casa com dez anos porque 
não aguentei. Dei uma pedrada em..., ele partiu com uma foice pra me matar-me, eu dei 

uma predrada nele, botei ele abaixo. Aí eu corri. 
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Cheguei em casa, minha mãe correu atrás de mim com um cipó pra me pegar-

me. Eu fiz carreira. Ela não me pegou. E dessa carreira eu sai de casa.  

Vim pra Timbaúba, pra Araruna, pra casa de seu Elipe. Quando chegou lá, ele 

colocou eu e meu (truncado), era um homem, um dono de terra. Butou-me no carro, era 

inté um jipe, e veio me trazer aqui na serra do Caldeirão, eu e meu irmão, fiquei aqui na 

casa de minha bisavó.  

Minha avó quase cega, e fincava o cacete. Eu digo: ‘valha minha Nossa 
Senhora, meu Deus! o que é que eu vou fazer da minha vida, se tô com mamãe apanho, 

se tô com minha avó, apanho’. Saí”. 

(Gravação feita em 07/2014) 

 

Pesquisadora: Como aconteceu isso? A senhora saiu da casa de sua avó também? 

 

Dia de sexta-feira, butei um vestido de saco, somente as tira, que se ajuntasse 

na frente, atrás ficava descoberto.  

Aí vim pra rua, nunca tinha sabido o que era Itabaiana. Aí vim, eu bati essa rua 

todinha (com o dedo faz movimentos circulares), de porta em porta procurando um 

emprego. Quem era que ia me dar um emprego? ‘Ninguém’. Uma menina com dez 
anos, cabelo deste tamanho (enfatiza com as mãos), só tinha piolho. Com dez anos, eu 

não sabia o que era uma calcinha (em tom de voz baixo) eu não sabia. 

Aí andei, andei, andei, andei, andei, procura aqui, procura acolá, procura daqui, 

procura acolá. Chorando. Quando cheguei na rua da “boca da mata22”, lá por trás da 
Igreja. 

Cheguei numa casa, a mulher chamava D. Nevinha. Aí eu chorando, aí uma 

menina saiu pra fora, mãe, aqui tem uma menina chorando, pedindo esmola. Mas aquilo 

me deu um desengano tão grande.  

Aí eu, quando (suspira) a menina, ela disse: ‘minha fia leve uma batata e uma 
banana dê a ela’.  

Quando a menina chegou com a batata e a banana e disse ‘ói’aqui’. Aí eu... 
(balança a cabeça) aquilo foi mesmo que ter me dado uma facada. 

Aí eu disse: ‘minha filha, eu não tô pedindo esmola não, eu quero é trabalhar’.  
                                                 

22 A expressão “boca da mata” é o nome dado a uma rua, próxima a Igreja, que segundo os mais antigos, 

dava acesso a uma área desabitada, com muitas árvores e plantações. Hoje em dia, já foram construídos 

conjuntos habitacionais. 
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Eu vim direto da caixa d’água, numa casa do tio meu que eu tinha. De lá eu saí 
porque eu também não aguentei.  

(Gravação feita em 07.2014) 

 

E aí, o que aconteceu? 

 

Aí, vim’embora.  

Aí ela (a filha da dona da casa) disse:  

─ Voltou, Mãe, a menina não tá pedindo esmola não, mãe, a menina tá querendo 
trabalhar, mãe.  

Aí ela (a dona da casa) disse:  

─ Minha filha, eu não posso pagar uma empregada. Você sabe que eu tenho sete 

filhos, seu pai trabalha e eu vivo nessa máquina direto, pra ajudar seu pai pra dar de 

comer a vocês e dar o estudo a vocês, como é que eu posso butar empregada dentro de 

casa.  

Aí eu butei p’a chorar. 

 Aí a menina disse: 

─ Mãe bote, mãe, a bichinha p’a dentro, mãe, bote, mãe, a bichinha.  

E começou, e já de noite. Sei que ela disse: 

─ Mande ela entrar.  

Aí eu entrei, quando ela espiou, ela disse: 

─ Ah (fez um gesto de susto e põe a mão no quadril), menina d’onde você é 
heim? “Que dava p’a espantar mesmo”.  

Aí eu disse:  

─ Eu sou de Ticumbe.  

─ Onde fica esse lugar?  

Eu disse:  

─ De Timbaúba pra lá a duas léguas.  

─ Você tem mãe?  



229 

 

Eu disse 

─ Tenho. 

─ Você tem pai? 

Eu disse: 

─ Tenho não. Tenho uma avó, aqui na serra do Caldeirão.  

─ Minha Nossa Senhora, como é que uma mãe despreza uma menina dessa, pelo 
meio do mundo, numa situação dessa, né mãe não.  

Aí ela ficou e disse: 

─ É... você vai passar a noite aqui, quando for amanhã você vai simbora, porque 

eu num posso não, minha filha, eu tenho sete filho, vivo nessa máquina direto, 

costurando pra fora, pra ajudar meu marido.  

Aí eu: (baixou a cabeça) (truncado).  

Aí, ela foi no guarda-roupa da filha, trouxe um vestido, uma saia, e me deu um 

chinelo que os pés era chão, que eu num tinha naDA. Aí p’eu tomar banho e me deu um 
pente, aí eu fui tomar banho, e um sabonete. Minha nega, quando eu cheguei lá, que 

tomei banho, me enxuguei, me deu uma toalha, me enxuguei.  

Aí ela botou, eu vesti a saia, botei a saia, vesti a roupa, mas num sube vestir a 

calça, a calcinha era dessa duas banda, calcinha de botão, nunca tinha visto.  

Aí eu cheguei perto dela e disse:  

─ Pra que isso aqui, heim?  

─ Minha fia, você pode tá com dez capa, num teve uma coisa dessa, num tá 

vestida, isso aqui é uma calcinha.  

Aí abotoou de um lado, mandou butar a perna e puxou pra cima, foi como eu 

aprendi a vestir calça. Eu com dez ano.  

Aí, eu sei que fiquei, aí passei a noite, num quis comer, chorando, porque ela 

disse que ia mandar-me de volta. 

─ “Coma minha filha”.  

Eu, morrendo de fome, que eu tinha passado o dia de fome, mas não comi, 

desgosto.  

Aí, quando o marido dela chegou, dez horas da noite, seu Alberto, que ele 

trabalhava no Recife.  
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Ele disse:  

─ Oxem Nevinha, aumentasse a família?  

Aí ela começou a contar...  

Ele disse assim:  

─ Minha véia, tome conta dela, igualmente você toma conta de seus filhos, por 

cadi’que, dá pa dez dá pa vinte. Num despreze ela não, enquanto num aparece a família 

dela.  

Aí eu já fiquei com outra alma.  

Aí pronto, quando foi, aí ela já tinha cuidado na janta.  

Ela disse: 

─ Olhe Severina.  

Eu disse: 

─ Meu nome não é Severina não.  

─ Por quê?  

─ Meu nome é Gorda.  

─ Apoi Gorda, amanhã eu quero comer um cozinhado pelas suas mãos, que eu 
vivo aqui direto, que eu num posso nem cozinhar. Você sabe fazer alguma 

coisa?  

─ Sei cozinhar feijão de água e sal, barrer a casa, lavar prato.  

 Aí ela, pronto. Quando foi bem cedo, eu vi o comer que botaram na mesa. 

Quando foi bem cedo, eu descasquei macaxeira, descasquei inhame, batata, botei no 

fogo, fiz um pão de milho, que eu fazia em casa, embora que lá era num pano de, numa 

panela de barro, com pano. Mas lá era diferente já.  

 Aí eu fiz tudinho, fiz o café, barri o quintal todinho, e eles dormindo, barri o 

quintal todinho, barri a frente da casa, apanhei o lixo tudinho, ajeitei tudinho, lavei uns 

prato que tinha ficado sujo (faz movimentos representativos). Aí fiquei lá, esperando 

que eles se acordasse. Varri a casa todinha, só ficou o quarto. A bassoura é dessas de 

agave, barri a casa todinha, num fazia zuada, biscuit (truncado), eu tirava daqui (faz 

gesto representando o modo como limpava) e butava no mesmo canto, aí ta certo. Sei 

que quando ela acordou-se, ela disse: 

  ─ Humberto pelo amor de Deus, apois a menina num já fez tudo.  

 Aí ele disse: 
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 ─ Tá vendo mulher, e sem ter ensinado, tá vendo (truncado).  

 Eu sei com pouco tempo eu (truncado). O feijão, ela me amostrou como era que 

botava, eu botei tudinho no fogo, ajeitei, pronto.  

 No outro dia, ela não fez mais nada. Tomou conta da máquina dela, costurando 

e eu bem cedo me levantava, botava o café dos meninos, levava os meninos pra escola, 

tudinho.  

 Quando chegava, já tava barrendo a casa, ajeitando tudo, lavava a roupa, pano 

pesado ela lavava; agora a roupa dos menino, quem lavava era eu, pano pesado ela 

lavava na sexta-feira.  

 Pronto, e assim, passei onze anos na casa dessa mulher. Ela foi mãe, foi vó, 

(conta os dedos) foi tudo pra mim. Eu, hoje, não sou uma pessoa que preste porque eu 

num dei valor. 

(Gravação feita em 07/2014) 

 

 

“Sim!!! Deixe eu te contar um situação que aconteceu comigo, quando eu morava na 

casa do seu Humberto... eu tive um sonho.” 

 

O sonho 

   

Que quando eu disse assim, “oh meu Deus, eu queria que Jesus ajudasse ele 
p’ele (o dono da casa) comprar um (truncado) carrinho vei, pra ele num pagar tanta 
passagem”. Aí de noite, eu tive um sonho.  

Uma vaca me pegando. Ói, era uma carreira que eu dava e a vaca me abanava, 

pegava assim na ponta (faz movimentos com os braços), na minha roupa e me abanando 

e eu os grito.  

Ela foi e me acordou:  

− Severina, Severina, Gorda, Gorda, o que é que tu tem mulher?  

Eu fiquei doida assim (faz um gesto como se tivesse acordando), mas assim 

mesmo, deu pra decifrar o sonho.  

Aí quando foi bem cedo, eu disse assim:  

− Seu Humberto, jogue vaca, que o senhor vai tirar dinheiro.  
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Ele disse:  

− Por que minha filha? 

− Porque eu tive um sonho.  

Ele disse:  

− Minha fia, sonho é ilusão.  

Eu disse:  

− É não ( balança a cabeça), é não. E Não é, e não é.  

Ele disse:  

− Minha fia, e como é que eu vou jogar que eu num tenho um tostão.  

Eu disse assim:  

− Eu tenho cinco mi rei.  

Eu tinha esse dinheiro, foi um véi que me deu, na porta dela, e eu tinha guardado 

esse dinheiro.  

Aí eu disse assim:  

− Eu lhe dou, pro senhor jogar.  

Ele disse:  

− Me dê não, me empreste.  

Eu peguei, e dei o dinheiro a ele. Ele foi pra banca de seu Adones, chegou lá e 

jogou VACA.  

De manhã, quando foi de doze hora, Vaca. Aí eu fui, dona Nevinha foi pegar o 

dinheiro, o resultado, que o rapaz veio trazer. Aí ela foi pegar o dinheiro e eu fui com 

ela.  

Eu digo: − Me dê cinco real aí.  

Aí eu joguei touro, pra noite.  

Quando foi de noite, TOUro (bate na palma da mão). Tirei esse dinheiro. Bom é 

o pacote (faz gestos representando o pacote em mãos) que Dona Nevinha tirou. Quando 

ele chegou de noite, quando ele chegou do serviço, tinha dado touro, vaca lá, ele tinha 

(truncado). Aí ele foi e jogou touro lá, e deu touro. Deu três dias carriado, touro e vaca. 

Três dias.  

Aí ele disse:  
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− “Graças a Deus!” (levanta a cabeça e o olhar para cima) ( estende as mãos, em 
forma de agradecimento a Deus).  

Aí ele disse: 

 − Eu vou comprar uma casa pra mim e comprar meu carro e vou morar em 
Brasília.  

Aí ele pelejou, aí foi ele e a mulher e eu, compremos, ele comprou a casa, 

pensando que’u ia. Comprou a casa, comprou o carro.  

Aí no dia de ir, eu: vou não. 

Com pena de mãe, que mãe já tinha vindo simbora, já tava aqui em Itabaiana. Eu 

pagava aluguel de casa pra ela, fazia tudo pra ela. Ela me deu move, eu dei a minha mãe 

tudinho. E pagava aluguel de casa, pra ela. E arrumei umas lavage de roupa, ela lavava 

umas roupas no rio, e D. Nevinha sempre ajudava ela. Mas, com pena de mãe não 

fui.mas o sonho dela era me levá-me.   

Aí ela comprou umas roupa bastante pra mim, deu um trocado a mãe. Aí pelejou 

e eu num quis ir, num quis ir de jeito nenhum. Aí pronto, eles foram simbora pra lá. 

Depois que foram, ainda vieram umas três vezes e eu num vi mais. E eu fiquei sofrendo 

até a data de hoje.  

Aí todo domingo eu ia pra cada de minha avó, p’a serra do Caldeiraão, ia visitar 
vó, que vó era quase cega, ia visitar ela, dá um banho nela, ajudar a casa dela. E 

trabalhando. Comecei a trabalhar em roçado, no roçado do povo, apanhando algodão, 

fazendo os cambal. Aí butei p’a cortar cana que eu já sabia de tudo. E pronto! 

 

(gravação feita em 07.2014) 

 

Pesquisadora: D. Gorda, em outros encontros a senhora me disse que foi a sua avó 

quem ensinou as rezas de cura. Conte como foi? 

 

E a reza... 

 E a reza eu aprendi, minha avó rezava espinhela caída, ventre caído, peito 

aberto, dor de cabeça, carne triada, isso aprendi com minha avó. Quando não era na 

igreja, todo dia tinha um terço na igreja, e eu rezava, e fiquei até a data de hoje. 

   

Pesquisadora: Todo dia , ela rezava com a senhora, era? 
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Era, todo dia ela rezava. Quando era na sexta feira, ela ficou com raiva de mim e 

não me ensinou mai. (risos) porque na sexta pro sábado ela tinha uma devoção com as 

peste, negócio com mosca, mosquito, essas coisas sabe e eu num sabia. Aí de quatro 

hora da madrugada ela andava pelo meio da casa: “oh de casa, oh de casa? Mandou 
dizer nosso senhor Jesus Cristo que quem comesse e não rezasse peste de fome se 

arretirasse dessa casa”. Eu fui e respondi. E num era pra ninguém responder. Ela mesma 
dizia e mesma respondia. Aí meus primos, que tava lá também.  

Aí ela pegou e ( imita a avó com raiva) eu vi quando ela, por fora, pegou e butou 

lá a toalha e a cruz, butou lá. 

Aí eu fiz o café: chegue véa, (que ninguém chamava ela de vó)  

-Chegue véa, tomar café 

-Quero não 

-Por que véa? 

-Já disse que num quero (imita a voz da avó quando estava com raiva) 

Aí Doda, meu primo disse assim:  

- Oh Gorda, tu visse alguém chamar hoje, aqui dentro de casa, um pessoa dizer 

oh de fora, oh de casa? Eu disse: 

- Vi 

- Tu respondesse: 

- respondi, apoi é isso. Isso é uma devoção que vó tem, véa tem essa devoção e 

ninguém responde. Só ela mesma responde  

- eu num sabia 

 

Aí pronto, quando foi na outra sexta-feira, ela fez a devoção dela e eu num 

respondi mais porque eu sabia. 

 

 Olhe! Na casa dela num tinha um mosquito, na casa dela num tinha uma mosca, 

na casa dela num tinha formiga, essa tal de muriçoca, grilo, num tinha nada na casa 

dela, nada, nada.  
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Pesquisadora: Só por causa dessa reza 

- Só por causa dessa reza 

 

 Se a senhora butasse um roçado, tava cheio de largata.  

 O povo chegava: “mas madrinha”; o outro: mas comadre eu vou perder minha 
lavoura. Ela dizia: porque compadre? 

 - ói comadre é tanta da largata, eu tô aguando e não tem jeito.  

 Ela dizia: Deixe pra lá, mas elas vão se acabá.  

 Quando dava três horas, ela saía... com essa cruz e essa toalha, nos quatro canto 

do roçado. Pronto! Ali, quando era no outro dia que o compadre chegava lá, o dono do 

roçado, tava coalhado de lagarta. Num tinha um grilo pra furar essa lavoura, num tinha 

nada. 

 Fogo, o fogo podia tá em cima, ela levantava a mão... e baixava. [...] O povo 

morava em casa de palha, às vezes as crianças se descuidavam e butavam fogo. O povo 

corria e mandava chamar ela, e aí, de casa mesmo ela (acena com a mão) e o fogo 

baixava. 

(gravação feita em 03/2015) 

 

Mulher, ela era parteira, se o cumpadre fosse buscar ela, a mulher tivesse que 

morrer de parto, que ela não dava jeito, ela nem ia, ela dava uma desculpa e tudo e num 

ia, porque ela sabia que a mulher ia morrer... 

(gravação feita em 05.2015) 

 

Pesquisadora: sua avó era muito sabida, não era D. Gorda? Ela ensinou todas as rezas a 

senhora? 

 

Minha avó era muito sabida. O que eu ouvia ela rezar era olhado, ventre caído, 

que dá em criança, aí eu aprendi, que ela rezava alto. Eu não sabia nem rezar, eu aprendi 

a rezar ali na igreja. Quando eu cheguei aqui pra Itabaiana, eu era pequena, aí eu ia pro 

terço, toda noite tinha um terço, na Igreja, na Matriz, aí eu ia e aprendi (pensando). Eu 

era muito pequena, mas graças a Deus, o que eu aprendi, estou muito bem satisfeita. 

Muito satisfeita e agradeço a Deus. 
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Agora, uma reza que eu tinha maior vontade de aprender e num aprendi, é a reza 

de curar bicheira. 

 

Pesquisadora: Bicheira? 

 

- Sim, a pessoa que tá com bicho nos pés, um bicho, uma coisa que cria tapuru. 

Minha avó rezava, era rezando e caindo... Só que ela num rezava alto p’a eu ver. A de 
curar bicheira ela num rezava alto. Aí eu num aprendi. 

 

Ai minha filha, sofri muito já na minha vida. Uma coisa que eu queria, tive 

vontade de aprender e num aprendi foi tomar sangue de palavra. Fogo, a reza de fogo, 

também num aprendi. Minha avó sabia, mas eu num aprendi. Pergunto: 

 

Pesquisadora: O que é sague de palavra? 

 

É umas palavra que você pode tá se esvaindo de sangue, alí, rezou, o sangue 

para. Uma vez eu vim da serra do caldeirão, mais minha avó e duas mulher.  

 

Aí tinha dois homens se acabando na faca, já tudo incarnado de sangue. Aí eu 

disse, vó pelo amor de deus, uma briga. Ela disse: que briga menina, é dois homem 

brincando. Eu disse: vó num vamos por ali não. E ela chegou e disse, vamos simbora 

minha fia. Chegou perto deles assim e era tá, tá (faz o movimento com os braços 

simulando a briga), faca vem, faca vai. Aí ela disse para (levanta a mão), você são dois 

pais de família, pra que isso meus filhos, vocês num tem um deus no coração não. Aí a 

faca olhe, caiu da mão (baixou os braços), de um e de outro. aí minha avó disse, agora 

se abraça, dá a mão uns aos outros e vão simbora. E deram as mãos a eles e foram 

embora pra casa. Eu digo: vixe Maria.  

Era assim... o que ela dizia era valido. O fogo podia tá assim emcima da casa, 

bastava ela fazer assim (movimento circular de baixo para cima com as mãos), 

abaixava. Boi brabo, tudinho. Ela tinha as devoções dela, mas eu não aprendi nenhuma. 

Também ela num rezava pra eu ver.   
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Pesquisadora: Eu gosto de ouvir suas histórias, as histórias que a senhora conta 
sobre sua avó. 

 

Ela sabia de muita coisa...Ela começou a pegar menino, ela tinha dez ano. 

Primeiro menino que ela pegou, cortou o imbigo. Ela tinha dez ano! Chegou na casa de 

uma mulher e a mulher tava morrendo lá. Tendo menino sozinha, sem ninguém! Ela 

foi... e o menino nasceu, e cortou o imbigo, e deu banho. E daí ficou. 

Aí, o pai dela foi lá arengar com a mulher. Porque ele disse, “ela não tinha uma mulher 
veia, nem tinha uma moça diante meio, ele tinha uma criança”. Ela disse: 

- Mas eu num chamei cumpade. Ela passou e viu eu agoniada. Aí o menino nasceu e ela 

cortou o imbigo cumpade! 

 

Aí, até hoje. Ela morreu, mas ficou o dom dela no mundo. Minha avó era muito 

sabida... A doença que ela visse que não tinha cura, podia levar pro médico. É ... ela 

sabia. Ela sabia até a hora que a pessoa ia morrer”. 

 

 

Eu não sabia nem rezar, eu aprendi as outras rezas ali na igreja. Quando eu 

cheguei aqui pra Itabaiana, eu era pequena, aí eu ia pro terço, toda noite tinha um terço, 

na Igreja, na Matriz, aí eu ia e aprendi (pensando). Eu era muito pequena, mas graças a 

Deus, o que eu aprendi, estou muito bem satisfeita. Muito satisfeita e agradeço a Deus!  

 

(gravação feita em 02.2016) 

  

 

Pesquisadora: A senhora deve ter passado por muitas experiências religiosas, 

assim... situações de práticas de cura, não é? 

 

D. Gorda: Eu passei por tanta coisa nessa vida que só Deus sabe. Escute: 

 

Eu levei minhas meninas com seis meses pra João Pessoa pra casa de minha 

irmã. Quando eu cheguei lá, botei em cima da cama, aí chegou uma mulher e disse: 
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mulher, de quem é essa coisinha bonitinha mulher, isso é uma coisa linda, aí ela disse: é 

da minha irmã que veio do interior. Aí eu tava lá dentro lavando roupa, aí quando eu dei 

fé, eu vi (---). Deu duas conversa com minha irmã e saiu. Aí foi a menina vomitando e 

foi aquilo agoniado, agoniado. Aí Maria disse: gorda, pelo amor de Deus, tua filha tá 

morrendo. Eu disse: como que a menina tava boa, pois ela tá morrendo. Aí ela disse, ai 

gorda já sei quem foi, foi dona Chiquinha. Vai ali, tá vendo aquela casinha acolá, eu 

disse, tô. Vai lá, bota ela no braço, depressa e vai te embora rezar a menina. Aí eu 

enrolei a menina, a menina num sustentava, era por baixo e por cima, vomitando, 

vomitando e se obrando. aí eu levei a menina, quando eu cheguei lá eu disse, seu 

Joaquim, ele tava sentado assim: seu Joaquim reze minha fia, que tá doente. Ele disse 

assim: você trouxe cinco mil reis. Eu disse: seu Joaquim, eu não sabia que as palavra de 

Deus se vendia. Então eu não sei, que as palavra de Deus, mas mesmo assim reze minha 

fia, pela não morrer, quando eu chegar em casa eu lhe dou. Eu sou irmã de Maria. Ele 

disse: não, eu só rezo com os cinco mil rei na mão. Aquilo saí num desespero. Aí 

quando eu cheguei dentro de casa Maria disse: o que é gorda, a menina morreu, 

não.não. a menina chega tava mole. Aí ela, eu botei a menina na cama, aí eu contei a 

ela. Ela disse, que miserave é esse, isso é homem, isso é cristão. Aí eu digo, Maria me 

dá aí, um galho de pião, aí Maria foi buscar um galho de pião,e eu graças a Deus rezei 

minha fia, três vezes em cima da bucha assim, e grças a Deus ela levantou-se, parou de 

vomitar, parou de obrar e ficou boa.  

Quando foi de tardezinha ela chegou de novo. Aí Maria disse: gorda lá vem a 

mulher. Eu eu disse: deixa ela vir . quando eu fui lá no na vasilha de Maria de botar 

alho, peguei uma cabeça de alho. Eu disse como é o nome dela: é creusa. Quando ela foi 

entrando, cadê a nenê, eu disse: tá dormindo. Dona creusa tome, eu nunca lhe dei nada. 

ela disse: o que é mulher. Eu disse: uma cabeça de alho pra nunca mais a senhora butar 

olhado em ninguém, que a senhora não tem olho de gente não, a senhora tem olho do 

cão, o seu olho é de satanás. Ela disse: ave Maria, pelo amor de Deus eu nunca botei 

olhado em ninguém. Maria disse: nunca botou, mas dessa vez a senhora ia matando, 

dessa vez a senhora ia matando a menina dela. E ela tá revoltada por que se ela disse 

que se tivesse morrido ela ia matar a senhora também. Aí ela fez a meia volta e foi 

embora. Oito dias depois eu avistei ela casa de Maria, ela não foi mais nunca. Fooi. E de 

lá pra cá, eu fiquei rezando. Lembrei o que minha avó dizia, as palavras que ela dizia e 

eu comecei a rezar e graças a Deus até hoje. 

 

Pesquisadora: Por que foi procurar esse senhor, já que a senhora sabia rezar?  

 

Eu pensava assim, que o que eu sabia não servia para família minha. Aí Maria, 

minha irmã, mandou eu ir lá, porque ela também não sabia que eu rezava. Ela mandou 

eu ir lá. aí o senhor veio com essa conversa todinha para minha cabeça. E não rezou a 

menina. Eu vim pra casa, me apeguei com Jesus cristo e rezei e ela ficou boa. 
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Aí com foi cinco dias, Maria foi pro lado de lá. Aí quando chegou disse assim: 

cadê seu Joaquim. A filha disse: pai tá caído, nem se levantar, ele se levanta. Maria 

disse: de que? É vomitando e se obrando. oh mulher, tua irma ainda tá la´, manda ela vir 

aqui, ve o que é que pai tem, porque ela foi disse, minha irma reza, minha irmã agora tá 

rezando. Aí ela disse: manda tua irmã vir aqui. Aí eu disse: eu vou, eu vou mostrar a ele 

que eunão sou o que ele é. Aí eu fui. Quando cheguei lá, ele disse: dona Maria, to 

morto, faz cinco dias que eu não como, não bebe, minha vida é só vomitar, e agua 

somente e tudo que bate dentro, bate fora. Aí eu disse: o que é que o senhor tem. Ele 

disse: eu acho que eu tenho é olhado. Não, se o senhor me dar dez mil reis, eu lhe rezo. 

E garanto o senhor, deus primeiramente ficar bom. Agora por menos de dez, eu não rezo 

não.  

Aí a filha disse: pode rezar mulher que eu te dou. Aí eu reze, rezeii. E num é que 

o velho ficou bom. Aí ela veio me pagar. Aí eu digo; não, eu não quero não. Eu nunca 

vendi as palavras de deus, as palavras de Deus ninguém vende. Agora se agente chega 

num canto, é servido, se a gente quer agradar aquela pessoa, a gente agrada, mas pra 

vender as palavras de deus, não. E seu pai é agoista. Seu pai é o homem do dinheiro, seu 

pai não acredita em Jesus, ele acredita em dinheiro. Então por causa disso, eu não devia 

rezar não, mas rezei. 

 

Pesquisadora: Acho que ele aprendeu a lição D. Gorda!!! 

 

(silêncio) 

 

Aí tinha outra senhora, encostada a ela. A menina dela fazia cinco meses que 

tinha saído do hospital, mas era sim, ela com uma, deitada assim, deitada assim numa 

caminha, com a mãe do lado, uma vela e uma caixa de fósfo, só esperando ela morrer. 

Aí Maria disse: gorda, vem ver uma coisa, essa menina como está doente. Eu disse: o 

que é? E a irmã: sei não. Ela foi pro hospital mas desde que chegou do hospital faz 

cinco meses que chegou do hospital, mas saúde ela não tem, tudo que come bota pra 

fora. Eu disse: é grave visse. Mulher tu tem pião aí, ela disse; tem não, tem arruda. Eu 

disse: melhor. Aí eu fui lá no pé de arruda, tirei três palminha de arruda e rezei a 

menina. Ela tinha um ano e oito meses. Era o olho fundo. Aí quando eu terminei de 

rezar ela disse: mamãe, tô com fome. Ela não queria ver nada de comer. Aí a mãe disse: 

um copinho de leite pra ela. Fizeram um tiquinho de leite e eu disse: dê leite não. Já 

quer comer, pegue um pouquinho do caldo do feijão, sem a palha e dê a ela. Se ela não 

quiser na mamadeira, dê na colher. E ela não quis na mamadeira, ela deu na colher e ela 

bebeu todinho na xicrinha de caldo de feijão. Aí pronto agora pode dar de comer. Ficou 
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a menina boa. Comprou saúde. Comprou saúde.  Ela levou ao medico. O medico disse; 

eu não disse a senhora que essa menina não tinha mais cura. A mãe disse: mas ela tá 

curada. Deus curou minha filha. Deus primeiramente e uma senhora, curou minha filha. 

Eu vim só mostrar ao senhor, pra ver o que o senhor ia dizer. Mas minha filha tá curada, 

em nome de Jesus. Aí ele disse; a senhora curou a menina com que? Aí (risos) ela disse; 

uma senhora chegou lá em casa e rezou a minha filha e minha filha, na hora que ela 

terminou de rezar a menina pediu comer, que a menina tava morrendo de fome que a 

menina não comia mais e o senhor disse que a doença da minha filha não tinha mais 

cura. Aí ele disse: isso é gente, isso é da parte do djiabo (diabo). Ele disse que eu era da 

parte do djiabo. A mulher disse: é não, o senhor tá sabendo o demônio cura, anda nas 

porta curando. Aí a mulher disse: não, quem anda nas porta curando é o filho de Jesus, 

mas o demônio não. O médico me chamou de demônio. Aí quando ela chegou em casa, 

ela disse. E graças a deus a menina ficou boa. Passei dois meses e dezessete dias na casa 

da minha irmã e a menina ficou correndo pra todo canto. 

 

Pesquisadora: Sua irmã reza? 

- Reza, Maria reza. 

 

Pesquisadora: A senhora sente que é intermediada de Deus? Sente a presença dele? 

 

Eu, graças a Deus, eu me sinto tão aliviada, tão aliviada. Eu, pra mim eu tô 

vendo ele na presença. Eu, quando eu pego uma criança pra rezar, qualquer criatura, 

qualquer prece que eu faço, graças a Deus, eu me sinto.  

 

D. Gorda: Olhe... 

 

A minha irmã ficou, o primeiro filho dela. Eu era o primeiro e ela era o primeiro. 

Ela teve o filho na casa de dona Laura, dona Laura trouxe um enfermeiro do hospital e 

botou lá pra ficar com ela para acompanhar ela. E ela naquela aflição. E a mulher e nada 

e já, e nada e já, e bote força, e bote força e bote força. E eu sem saber, que quando, aí 

chegou uma mulher lá em casa, eu tava com meu menino novinho. Ai chegou uma 

mulher e disse: gorda, pelo amor de Deus, se tu quiser ver tua irmã com vida, tu vai que 

tua irmã está já quase morta. Num bole com perna, num bole com braço, num bole mais 

com nada. Eu perguntei: de que? Ela disse: sofrendo para descansar e Naná trouxe uma 

enfermeira do hospital e botou lá e a mulher tá matando ela. Eu digo que tá matando, 
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porque a mulher num diz que leve pra o hospital nem nada. Nega eu corri. Meu menino 

no braço, fiz carreira.  

Quando eu cheguei lá, eu vou lhe dizer uma coisa, quando eu cheguei lá que vi, 

a casa dela toda na cerâmica assim, que quando eu espiei, a porta, o quarto ficava assim, 

o sangue já vinha no meio da porta, hemorragia. Aí que eu botei a mão assim na barriga 

dela(passa a mão na barriga). Ela disse: o que a senhora é dela. Eu: sou irmã. Aí botei a 

mão na barriga, quando eu botei a mão na barriga dela, eu disse: a senhora é parteira de 

onde? Ela disse: sou do hospital. Eu: a senhora não é parteira nem pra cachorro, a 

senhora não é, porque parteira do hospital, a senhora não conhecer que a criança tá 

laçado, asssentado e complicado. Ela disse: de onde você veio, do inferno. Eu disse: do 

inferno veio você. E num me diga mais nada. aqui, eu dobrei, pro consultório de Dr. 

Antônio. Dei uma carreira, quando cheguei lá, eu falei, a moça disse assim: ele não está, 

ele só chega sábado. Eu dei um grito tão grande “valha minha nossa senhora, meu 

Deus”. Quando eu disse valha minha nossa senhora, Dr. Antônio botou a cara na porta. 
O que foi? Eu disse: Dona Laura disse que o senhor fosse lá urgente, que é caso de vida 

ou morte. Ele ficou tão doido que tirou o carro da garagem, entrou dentro carro e num 

se lembrou de botar a menina dentro do carro. Aí, oxente, quando ele chegou na porta 

de dona Laura, eu cheguei também, da carreira que eu dei. Aí ele, quando chegou que 

espiou, aí ele pegou uma colcha, dessas colcha que o povo chama de pega pulga, 

enrrolou ela assim, botou ela no carro e disse, aí fez assim né (balançando a cabeça), 

como quem diz, essa só Jesus. Aí eu acompanhei. A enfermeira, ela aplicou uma injeção 

e a enfermeira com o soro na mão, a gente veio simbora com ela. Quando chegou cá, ele 

foi e disse, qual era a enfermeira que estava com esta mulher. Eu disse: uma enfermeira 

chamada dona Quinu, uma enfermeira pra cachorro, o senhor sabe o que é uma 

enfermeira pra cachorro, é ela. Aí ele foi, mandou ela botar numa sala de parto, butaram 

ela na sala de parto, ela foi serrada. O menino tava lá assentado, com as pernas 

incruzada, essa perna dele vinha pra aqui (indica o braço esquerdo), um laço pra qui 

(indica o braços direito) e a cabecinha assim (baixa a cabeça) com outro laço: laçado, 

assentado e compricado. Do jeito que eu disse. Foi cortado pra poder tirar o menino, 

serraram. Aí pronto, Dr. Antônio disse, olhe a partir de hoje, a senhora não trabalha no 

hospital mais. A enfermeira disse: mas eu vou perder meu emprego. Ele: não, desse 

jeito, quantas mulheres você já num matou sem a gente saber, quantas.  

Aí pronto, tirou ela do trabalho. E ela ficou com raiva de mim e disse que tinha 

fé em Deus que eu ia ter um menino (risos) e ela ia ser a parteira. Eu digo: não é não, 

por que Deus tem compaixão de mim. Eu sou de Jesus, não sou do demônio. Se você 

tem a parte do demônio, eu não tenho não. Aí eu fiquei e ela ficou com raiva de Maria, 

minha irmã e Maria minha irmã, ela passou com seis meses, ela não pegava uma coisa 

assim no chão (aponta para o chão), se pegasse dava hemorragia. Aí eu tomei conta do 

serviço dela, do meu menino e do dela, até ela ficar boa, essa que tá em São Paulo hoje. 

Hoje num me manda nem uma linha, pra dizer assim, tu tai viva. É minha irmã, minha 

irmã, comadre, que eu fui madrinha do menino dela, não, é madrinha do meu menino. 
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Eu digo, por isso Jesus que te abençoe. Eu não vou rogar praga a minha irmã, Deus me 

livre, num rogo pros outro, vou rogar pra o meu sangue. Deus me livre. Pergunto: 

 

Pesquisadora: Praga pega, não é dona Gorda? 

 

É dividido. Se você roga uma praga a uma pessoa sem a pessoa merecer, apois é 

dividido, metade pra quem rogou e metade pra quem, quem recebeu. 

(gravação feita em 03/2015) 

 

 

Pesquisadora: Hoje eu vim para ouvir histórias que marcaram sua vida. 

D. Gorda: Eu tenho muita história para contar 

 

Olhe, sumiu uma coisa lá em casa que foi uma coisa incrível. Aí eu disse: meu 

Deus, eu num vou julgar ninguém, que eu num vi, num sei quem foi, vou entregar a 

Deus. Se foi tirada por necessidade, Jesus que vai me amostrar e se foi tirada por 

safadeza, Jesus vai me amostrar. Aí quando foi de noite, eu comecei a rezar, rezei a 

salve rainha até “nos amostre” (mostrai a Jesus). Aí veio uma mulher, veio uma mulher, 
de pontinha de pé, por debaixo da porta. Butou a mercadoria que levou. E eu vendo e de 

lá mesmo ela foi simbora. Aí eu me alevantei e fui olhar quem era (balança a cabeça). 

Naquela época foi cem mil reis, que ela tirou, que era pra eu comprar as roupas 

de meus filhos de Natal, para se vestir pelo Natal, que eu tinha guardado. Não se de que 

jeito ela deu fé, e levou. Mas Jesus não deixou ela gastar. Trouxe de volta. Aí com três 

dias ela chegou lá em casa. Ela disse: gorda, faz quatro dias que eu num durmo, eu num 

durmo, eu num como, só a minha cabeça doendo, eu vou terminar eu correr doida. Eu 

disse por quê? Ela disse: eu vim aqui pra tu me perdoar, que eu fiz na tua casa, que eu 

nunca fiz em canto nenhum. E primeira vez que eu fiz, eu num me senti bem. Então eu 

quero que tu me perdoe. Eu: o que, eu vou perdoar o que? Aí ela foi e disse. Eu disse a 

ela: pede a Deus que te perdoe, que eu num nasci pra perdoar ninguém não. Quem 

perdoa a gente é Jesus.  

Agora, eu digo a você, se você tinha necessidade, você falava pra mim. Gorda eu 

tenho necessidade disso, se tu puder me ajudar. Eu dividia o meio pra nós duas. Isso, é 

uma coisa muito feia. Tu fizesse aqui, tu se passasse bem, mas no outro canto tu num 

passasse bem, porque graças a Deus eu num nasci pra fazer mal a ninguém, mas outra 

pessoa num faz isso não, porque eu sabia que foi tu. Eu disse a ela, eu sabia que foi 
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tu.ela disse: tu visse. Eu disse; não, mas deus me amostrou. Pronto, aí eu disse a ela: 

peça a Deus pra te perdoar, que do meu coração tá perdoado, eu não tenho raiva de tu. 

Mas também ela saiu de perto de mim, e foi num (...). Eu digo, as minhas porta tá aberta 

pra você e pra qualquer um que chegar em minha porta, que eu num tenho nada 

escondido, o que é meu tá na vista de todo mundo. Aí ficou assim, aí deixou de ir lá em 

casa. 

(gravação feita em 08/2013) 

 

Em outro momento, ela aproveita para narrar outra história. Dessa vez, é 
uma prática de cura em um médico do PSF que estava com muita dor de cabeça. 

 

Cheguei ali uma vez, fui atrás de comprimido... tava o doutor (põe a mão na 

cabeça). Aí as meninas: 

− Pronto, agora o senhor vai ficar bom. Chegou um doutor, uma doutora que 

sabe mais que o senhor. Eu disse: 

− Pronto, lá vem vocês. Joana, do posto. Ela disse: 

− Não Gorda, fora de brincadeira, ele tá aqui, tá que não pode nem pegar na 

caneta, de tanta dor na cabeça.  

Aí eu fui e rezei a cabeça dele. Rezei a cabeça dele e disse: 

− Demore um pouquinho aí. 

Aí tinha um PÉ de trapiá assim (explica com as mãos). Eu peguei três folha, aí 

botei assim na cabeça dele. E amarrei com a toalhinha que tinha lá. Quando foi com 

meia hora, tava o doutor escrevendo. 

− Pronto, já fiquei bom, vou consultar o povo. 

Que a folha de trapiá, acusa a a a, puxa a doença. A dor que tá sentindo na 

cabeça. Vai pras folha. Chega fica seca. É, é. 

A semana passa, Joana viu ele e ele disse:  

− Cadê minha doutora, ela tá boa. 

Ela disse: 

− Taá... Ela operou-se.  

− De novo. 
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(gravação feita em 05/2015) 

 

Em um dos encontros, conversávamos sobre a importância dela para a 
comunidade. 

 

Pesquisadora: E aqui nessa comunidade, o pessoal indica mesmo a senhora, NÉ? 

 

Nesse momento, alguém chega chamando pelo filho. Ela responde dizendo que 

não sabe para onde ele foi. E dá continuidade a conversa. 

 

Aqui mesmo, um senhor que mata poico lá em baixo. Ele veio pra’qui, pro 
posto dali. Chegou lá, o doutor disse (balançando a cabeça): 

− Eu, nem remédio vou passar. Procure uma rezadeira, e mande rezar que isso 

é um cobreiro. 

Ele disse; 

−Aonde eu vou buscar essa rezadeira, que eu num sei. 

Ele disse: 

− Ói, ali na “galinha”23, encostado a um bar acolá, tem uma mulher chamada 

Gorda. O senhor precure e vá rezar. 

O véi ainda era vivo. O véi ainda era vivo. Aí chegou aqui:: aí parou um carro 

ali... quase que ele num se desce do carro. De tanta da dor. Aí disse: 

− Dona Maria, eu vim aqui porque o médico disse que a senhora rezava 

cobreiro. Eu fui p’o médico, mas ele disse que isso aqui num ia passar nem remédio. A 
senhora que ia rezar que eu ficava bom. Eu disse: 

−Quem foi esse doido desse doutor? (sorrindo) 

Aí ele disse: 

− Foi aquele doutor do posto ali (sorri). 

Aí eu: 

                                                 

23 A rezadeira faz referência a um pequeno comércio de abate e venda de aves, próxima a sua casa. 
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− Me mostre. 

E ele com vergonha de me amostrar. O véi assentado na cama. E ele, não. Reza 

assim mesmo. Aí, eu vi a ação dele. Ele fez uma ação. 

Eu disse: − Como é que o senhor vem amostrar uma doença, vem se rezar e 

não quer mostrar a doença. Se o senhor for po médico, lá pode ser menina, pode ser 

homem, pode ser quem for, o senhor vai tirar as caça e vai mostrar. E porque o senhor 

num quer mostrar.  

 

(Se levanta para mostrar o localização da doença) 

 

O problema dele pegou aqui assim (indica a região do glúteo) e já vinha aqui 

(mostra o outro lado – o pênis – a região do órgão reprodutor). 

 

(senta) 

 

Minha fia, um toicin, sabe o que é um toicin. Ai, o véi mandou ele arriar as 

caça, ele arriou. Eu disse “tá bom”. 

Aí, eu fui ali, cortei um pedaço de carrapateira, que é bom a gente rezar com 

folha de carrapateira. Aí eu rezei tudinho. Quando foi no outro dia ele veio. Eu disse: 

− Olhe, ou o senhor compra o caladris (Caladril), ou o senhor bota, usa o óleo 

de coco. É rezando, depois de o senhor lavar, tudinho, que enxugar, o senhor passa o 

óleo de coco, que cai o caçuazin todinho. 

Ele disse:  

− Eu nem sei fazer nem sei onde tem. 

Eu digo: 

Traga o coco que eu faço. Ele trouxe um saco de coco desse tamanho. Mais eu 

ri de morrer. Eu fiz um litro, dois litro, dessas garrafas de dois litros, fiz cheinho. Aí 

deixei uma parte. 

 

Pesquisadora: É com coco verde é? 

− Não, é com coco seco, maduro. 
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Retomando a narrativa: 

Aí, eu fiz, ele levou e eu deixei um pouquinho, porque eu gosto sempre de 

rezar o povo. Mas já acabou-se. 

Aí pronto, “Graças a Deus” ele ficou bom. Rezei oito vezes, porque já tava 
demais. Mas a obrigação é três vezes.  

É Tefone (nome da pessoa), que mata porco, lá embaixo, na rua grande.  

 

(gravação feita em 05/2015) 

 

Sobre os domínios orais, questionei sobre o que mais tinha aprendido no 
decorrer da vida com sua avó. 

 

Ela rezava o mês do maio, 32 noites, ela rezava e eu rezava todas as 32 noites 

com ela, o que ela rezava eu acompanhava”. [...]. Hoje é... ah! um mês de maio aqui é 
diferente dos benditos de antigamente. Hoje, o povo reza o mês de maio e não usa a 

queima de flores, alguma igreja que usa queima flores. 

 

 

Que flores são estas que vão se queimando,  

é cravos e rosas e rosas é dada 

Umbora menina saíres pra fora 

Queimar essas flores de nossa senhora 

 

 

De dois em dois no pé do altar,  

De dois em dois no pé do altar 

Se ajoelhar primeiro  

Pra poder beijar 
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Com muita alegria 

Amanhã de uma noite, 

Um coração de Maria 

 

(gravação feita em 07/2015) 

 

D. Gorda: Ela também sabia encomendar corpo 

 

Morreu uma senhora, aí eu cheguei lá, aí o povo disse: 

− Mas num tem quem reze, nada. Num tem quem (truncado), que reze um pade 

nosso, e nada. 

 

Pesquisadora: A senhora morava onde, nessa época? 

 

Eu morava lá no Caldeirão (aponta com o dedo indicando a direção do 

povoado). 

D. Gorda:  

− Aí eu digo: “eu vou ver se eu a... se Jesus me dá o tendimento de eu fazer”. 
Aí eu fiz. Rezei tudin, rezei o Pade Nosso, Ave Maria, Santa Maria, creio em Deus pai, 

tudinho. Rezei tudinho. Aí, ofereci, aí recomendei o coipo. Do jeito que eu vi minha avó 

fazer, eu fiz.  

Aí uma senhora espiou e disse: 

− Uma menina nova (eu tinha uns vinte e pouco, por aí assim). Uma menina 

nova, botar isso na cabeça, p´a combinar tudo isso na cabeça e dizer.  

Eu disse: 

− Porque eu ouvia minha avó dizer, e eu butei no juízo e fiz. E tô fazeno em 

nome de Deus e vou fazer. Aí rezei e fiz tudinho. 
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(gravação feita em 05/2015) 

 

Pesquisadora: Como aprendeu a retirar “umbigo” de recém-nascidos? 

 

É... como é... ói, eu vi minha avó... cortava umbigo de menino. Aí eu ia mais 

ela. Aí, Eu ficava na sala. Eu fiquei na sala. Aí quando eu vi aquele negócio. Nasceu o 

menino NÉ? Minha avó disse: 

− Minha fia, bote uma aguinha no fogo ali, que num tem ninguém p’a dar 
banho no menino. Aí eu fui na casa. Entrei. Nesse tempo era fogo de lenha, acendi o 

fogo, fiz, butei a água, o fogo tava bom. Aí daqui a pouco tempo ouvi minha avó dizer 

assim:  

− Minha Santa Margarida, nem tô prenha e nem tô parida, tirai esse pedaço de 

carne pode de minha barriga (repete 3 vezes). Com as força do divino Espírito Santo, 

ele vai sair agora. Era pr’a tirar a placencia. Quando demorava. Aí, graças a Deus, já fiz 

tanto. E sai. É, é.  

 

Pesquisadora: Depois da reza, é D. Gorda, é que sai? 

 

Depois da reza, num instante sai. A gente só faz assim (mostra com as mãos), 

com a tripa, o umbigo. Puxando devagarin, e ela vem, vem, vem. Puxano e rezano, aí 

cai aquela. Graças a Deus! Até aqui, nunca tive problema com minhas reza. Eu rezo 

com fé em Jesus.  

(Silêncio) 

 

Eu... graças a Deus, vou fazer setenta e seis anos. Até aqui, Graças a Deus, 

nunca ninguém teve raiva de mim, nem nunca disse que eu matei ninguém. 

(gravação feita em 05/2015) 

 

2.3.2. Relatos de D. Zefinha:  

 

Pesquisadora: fale-me sobre sua infância? 
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Foi bem boa não, minha mocidade não. Trabalhei MUUito no roçado do 

povo, trabalhei muito no roçado do povo... aqueles sacos de algodão de lado, apanhando 

fava, apanhando algodão, descapelando amidubim. Sofri muito, atravessar esse rio cheio 

d’água nos cavalete.  

 Quando não, era... quando o rio baixava mais, a gente atravessava a 

braço, o povo dizia que a gente ia morrer afogado, era assim (baixa a cabeça, 

demonstrando tristeza)...  

 

 Mas a gente tinha o maior respeito da vida pelo meu pai e pela minha 

mãe. Só o olhar do meu pai assim (faz o gesto do olhar) já sabia o que era, já sabia o 

que era.  

 A gente botava roçado também. Aí foi tempo que o meu pai faleceu, em 

50 (1950), meu pai morreu em 49. Aí pronto, a gente ficou no meio do mundo a pisar 

casca de angico (faz movimento com o braço) 

 

 

Pesquisadora: Casca de que?  

 

Casca de angico pro’s cortume para curtir coro de boi, era com o martelo, 
com a enxada, serrada o pedaço de cabo desse tamanho (demonstra com a mão) numa 

pedra, era cada casca dessa largura assim:: Acho que é por isso que eu tenho uma dor 

nesse braço assim.  

 

 

Pesquisadora: Tinha quantos anos nessa época? 

 

Nessa época, eu tinha de treze pra catorze anos. Eu num ia pra uma festa, 

num ia a nada.  

Quando a gente completou dezesseis anos..., quando a gente completou 

dezesseis anos..., a minha mãe, a minha tia :: A gente morava na terra da minha tia. 

 Aí mamãe ia atravessar o rio... o povo dizia: essas meninas vão morrer 

afogada Severina, essas menina vão morrer afogada. 

 

 



250 

 

Pesquisadora: Para onde ia, tinha que atravessar o rio? 

 

 

Era porque trabalhava tudinho do outro lado do rio e a gente morava desse 

lado. 

 

Pesquisadora: E a ponte? 

 

 

 Tinha ponte, mas a gente imaginava assim... a gente descer aqui na frente 

p’a andar esse espaço todinho e chegar a Campo Grande do outro lado do rio. Era 

melhor atravessar e chegar logo perto. 

 Aí quando foi uma vez, a minha mãe vinha só, que eu ficava com meus 

sobrinho, ô, meus irmãos.  

 Aí minha mãe vinha no trem, ela panhava o trem aqui na estação, na 

terça-feira, o trem de duas horas e passava na frente lá de casa no trem, tudo gritando, 

gritando, dando com a mão (faz o movimento de despedida).  

 Ela saía chorando no trem porque deixava seis filhos em casa, eu de dez 

pra onze anos, com três irmãos pequenos. Passava.   

 Aí foi... e ela alugou a casa no outro lado do rio, a Tonzinho, o sogro de 

Lula do Mangaio. Aí, alugou a casinha por vinte mil reis, naquele tempo era mi réi, mi 

réi, vinte mi rei. Aí, a gente se ajuntou-se, a gente tudo contente, tudo feliz, tudinho, que 

ia morar no outro lado do rio, a minha avó, pra ficar perto da minha avó. A gente foi. 

Aí, de lá a gente começou pisando casca, lavava roupa mais minha mãe”.  

 

Aí, quando a gente completou catorze anos... a calçada da casa da minha 

avó era alta (mostra a altura com as mãos na direção da cintura), aí se ajuntou eu, 

Leninha, do ministro que é, ela é do ministro da igreja, sabe quem é Leninha?  

 Se ajuntou eu, Leninha, Lúcia irmã, Marilete irmã de Leninha, a minha 

irmã, Nevinha, e a minha irmã Maria José.  

 Aí a gente brincava de roda, cantava (põe a mão na cintura, canta e 

dança):  

 

 ♫ A dança da carranquinha é uma dança deliciosa, que põe o joelho em 

terra as moça fica formosa. Nevinha levanta os braços, Nevinha sacode a saia, Nevinha 
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tem dó de mim, Nevinha me dá um abraço. (Ela abraçava a gente, a gente ficava dentro 

da roda e ela saía). 

 

Aí a gente inventou de brincar uma lapinha. Aí na calçada tinha D. Maria, 

de seu finado Vicente... que a mãe dela foi quem me ensinou a rezar.  

Tava com 90 anos quando ela começou a me ensinar a rezar. Naquele 

tempo, eu era nova, num ligava com nada, nem nada. 

Aí a gente ia brincar.  

 

 

Pesquisadora: Ela era o que da senhora? 

 

Nadinha.  

 

Ela era vizinha minha, a gente se mudou pra perto dela e elas gostava muito 

de mim, disse que eu era uma menina pra frente, que eu não tinha vergonha de nada 

(sorriu).  

Aí a gente foi brincar de lapinha. Aí essa dona Maria, que era a esposa de 

seu Vicente, ia pra feira. Aí, comprou um vidro assim (faz o gesto com a mão) de areia 

prateada pra butar e enfeirar meu vestido, que ela gostava muito de mim, ela dizia que 

no meio de tudinho só tinha eu. Aí enfeitaram os vestidos da gente tudinho. 

Mas eu tava já c’uns catorze pra quinze anos, aí tinha um rapaz que o nome 
dele era Vavá. Ele era sobrinho do pai de Zé do curtume. Ele era doido por mim, doido, 

doido mesmo. O amor de Vavá era tão grande, tão grande (faz movimentos com os 

braços) que eu chorava, quando o povo dizia assim: ‘Vavá tá doido por tu’. Eu ia chorar 
porque eu num queria, eu num queria saber de nada, com vergonha da minha mãe, 

tudinho (movimento com os braços indicando ESPERA). Doido por mim”. 

 

 (gravação feita em 03/2014) 

 

Aí eu cheguei, aí disse assim, aí fui brincar. Minha fia, eu na calçada 

brincando, brincando, brincando (um olhar reflexivo).  

É por isso que eu digo: “que quem vai se salvar mesmo é o povo do outro 
século. E é verdade mesmo”.  
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Aí a gente brincando, aí fazia um ramalhete (gesticula com as mãos), ela 

fazia, a veia... fazia um ramalhete bem bonitinho assim (de mãos juntas para representar 

um ramalhete) botava peufume, pra gente oferecer, né, pra gente oferecer.  

Aí (truncado), as meninas, as irmãs diziam assim: ‘oferece a Vavá Zefinha, 
oferece a Vavá’. Eu dizia: ‘ofereço nada, essa peste só vevi dizendo por aí que tá doido 

por mim, minha mãe souber disso’. Elas: ‘tem nada não, mas o que é que tem’.  

 Minha fia, e enchia assim de gente ói (gesticula com as mãos), de gente, 

de gente pra assistir. A gente dizia assim. E elas tudo oferecendo os ramalhetes delas né, 

oferecendo.  

A minha tia disse assim: ‘o que é que tu tem Zefinha, oferece a Vavá. Soi 
uma menina que já vai fazer quinze anos e ele já tem dezessete pra dezoito’. Eu digo: 
‘mas não fale isso não pelo amor de Deus, mode minha mãe que tá muito doente’ 
(truncado).  

Aí disseram assim: ‘dois mi réi, pra descer o encarnado e subir o azul’. Que 
as menina tudo fera de vinte anos, dezenove, minhas irmãs mais véia né, fizeram as 

bandeira.  

Aí botaram, eles mesmo, botaram um negócio enfiado no poste e botaram as 

bandeira. E o Luís, meu irmão.  

Aí eu cheguei e disse: ‘eu vou oferecer (baixa a cabeça pensativa): 
(cantando)  

 

♫ “Senhor Vavá queira aceitar, um lindo ramalhete que a contra mestra dá”.  

  

 Eu era a contra mestra. Aí eu fui NE... levei o ramalhete e entreguei a ele, 

entreguei a ele (pisca o olho).  

 Aí ele chegou e disse: ‘você é do encarnado ou é do azul’. ‘Eu sou do 
encarnado’ (cabeça baixa).   

 Aí ele disse assim: ‘cinco cruzeiro para descer o azul e subir o 

encarnado’, ele.  

 Aí eu cheguei, butei, entreguei o ramalhete a ele, ele botou no bolso 

(indica a posição esquerda da camisa).  

 Aí quando eu cheguei cá, eu disse assim (cantando):  

 

♫ “Senhor Vavá, estou muito obrigado (para e repete), senhor Vavá estou 

muito agradecida pela bonita ação que o senhor fez comigo, senhor Vavá, o meu muito 

obrigada, desceu o azul e subiu o encarnado”.  
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 Aí tome palma, tome palma (bate palma demonstrando felicidade). Aí a 

gente brincava tudinho, aí ia pra casa. 

Aí, quando ele completou dezoito ano, ele foi simbora pra o Rio de Janeiro, 

ele. Mas eu já tava já me apegando, querendo ter amor a ele, eu. Escondido da minha 

mãe e de tudinho, agora minhas irmãs (cochicha) sabiam (pista o olho).  

Eu já pegando amizade a ele, aí ele disse assim: ‘olhe Zefinha, eu vou para o 
Rio de janeiro e nesses dois anos eu venho para me casar com você. Você é a princesa 

de Campo Grande’, disse. Aí tá certo.  

Aí ele foi e disse: ‘como eu não tenho nada pra lhe dar que eu vou domingo 

agora’. Naquele tempo, ninguém dava presente como vejo agora o povo... Ele: ‘Eu não 
tenho nada pra deixar por lembrança pra você, eu vou deixar o meu lenço’. 

 Isso foi, parece que eu tô vendo, meu Deus!!! Isso foi no sábado. Eu tava 

com aquele desgosto (põe a mão no coração) porque ele ia simbora para o Rio. Aí, ele 

chegou e me deu o lenço, o lenço branco bem bonito. O nome dele, o nome dele é 

Erivaldo Nunes da Silva.  

Aí fiquei com o lenço. Aí eu tinha um brochinho de ouro, como uma 

medalha. Os broche’ era aquela redoma assim de louça (demonstra com as mãos) com 
Nossa Senhora das Graças ou Nossa Senhora da Conceição e a redoma todinha de ouro.  

Aí eu cheguei e disse assim: ‘já que você me deu o lenço, você leve esse 
broche por lembrança’. Aí eu dei o broche. Mas, meu Deus... (baixa a cabeça e põe a 

mão nos olhos), parece que eu tô vendo, quando foi no domingo de sete horas da 

manhã, o ônibus encostou na estrada... Era o povo pegando as malas e entrando, 

entrando e gritando (truncado). Aí foi simbooora...” 

 

Aí quando foi a segunda-feira, tava uma segunda-feira, aquela segunda-

feira, caindo aquela garoa... aquela frieza, quando era de cinco hora pra cinco e meia, 

era com aquela tristeza, sentindo uma tristeza... 

Imaginando, que ele ainda ia viajar e só ia chegar na terça-feira no Rio de 

Janeiro, de ônibus.  

Aí minha fia, quando foi de noite, aí as menina disseram: ‘olhe mãe, Vavá é 
apaixonado por Zefinha’. Contou tudinho, ela se importava não porque ela sabia que a 
gente era tudo direita, ninguém vivia chamegando com ninguém. Mas ele tinha se 

danado também, tinha ido simbora (ah lá). Aí foi, NÉ.  

Aí, quando foi de noite, aí eu armei minha rede logo cedo... casa de taipa, 

casinha de taipa, só tinha os tamburetezinho na sala pra se sentar, três tamburete, uma 

mesinha. Acho que nem mesa tinha, que a gente quando comia forrava um pano no chão 

pra comer.  

 Eu num conto pabulage não. Eu sou milionária, rica, sou rica, rica, tô feia 

de dizer.  
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Pesquisadora: É verdade... 

Nem comer, tinha pra comer, nem comer tinha comer, que eu ia pedir 

farinha, pedir farinha na casa de Zefinha de Antônio Mariano, que era minha tia 

(truncado).  

  

Pesquisadora: era muita dificuldade não era Zefinha 

 

 

D. Zefinha: Ave Maria!!!! Era demai, era demai... era demai...era demai 

 

 

A pessoa só comia um arroz, um macarrão de ano em ano, de festa. 

Ninguém sabia nem o que era. (levanta as mão para o alto) Deus tá ali acenando que 

tudo que eu tô dizendo, é verdade.  

Eu num conto pabulage a ninguém, eu só conto o que é passado, viu. A 

gente ia pá’s matança aparar sangue de boi... tudinho, pra comer. Aí quando foi uma 
vez... Depois eu digo as matança. 

Aí quando foi segunda-feira, eu armei minha rede logo cedo, parece que eu 

tô vendo... a minha rede ficava assim, perto de uma janela (aponta para a janela da sala) 

e a minha irmã Nevinha mais velha, que Deus esteja com ela, no reino do céu, perto de 

mim. Era nove filho que mamãe tinha. (suspira) Aí, eu deitada...”.  

 

(gravação feita em 03.2014) 

 

Aí, quando eu pensei que não... a gente morava (perto do) no bar de 

Tonzinho, tu sabe onde Tonzinho mora, no Zé do Curtume. (confirmei). Num tem umas 

casas entrando assim, pra cima. A gente morava pra’ li. Agora minha avó morava na 
beira da estrada.  

Eu só ouvi aquilo cantando violão, aquela serenata muito bonita. Aí 

Nevinha disse assim: ‘Zefinha, Zefinha escuta’. Eu disse: ‘o que é’? Nevinha: ‘aquilo é 
serenata, uma serenata’.  

Aí, vamo, vamo, pra casa de mãe, eu chamava minha avó, mãe. Mamãe, 

mamãe!!! 

Mamãe disse: ‘o que é’?  

- A gente vai pra casa de mãe China, que tem uma serenata ali (truncado).  
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Antigamente o povo fazia serenata de nove hora, hoje não, é meia noite. 

Pronto, aí eu fui.  

Mais minha fia..., quando eu cheguei na beira da estrada da casa da minha 

avó, eu já vinha chorando, já vinha chorando.  

 

Pesquisadora: A senhora tava sentido alguma coisa 

 

D. Zefinha: Eu tava sentindo um amor por ele que foi simbora.  

 

 

Pesquisadora: Saudade! 

 

 

Saudade... E ele ainda viajando. 

 Ontonce eu, com o lenço dele, porque eu botava o lenço dele aqui (indica 

com a mão, por baixo da blusa,na posição próxima ao coração) escondido da minha 

mãe, que ela nem sabia. Com o lenço aqui (repete a ação) aí eu fui.  

 Aí, quando eu cheguei na casa da minha avó, me sentei assim, me sentei. 
Tu ouvisse falar em Anecino? Anecino de Neli?  

 

Pesquisadora: Sei, filho de D. Leni. Ele cantava. Era cantor. 

 

 

Poi era ele que vinha fazendo a serenata, mandada por Vavá, mandada por 

Vavá. Aí, logo quando eles vinham longe cantando: 

 

♫ Eu vou fazer uma viagem longe, longe, bem longe de ti, vou me ausentar.  

Só te peço queridinha de minha alma que não se esqueça de mim, por onde 

andar.  

Eu sou filho das águas mais fortes e sou neto das ondas do mar.  

Eu só te peço queridinha de minha alma que não se esqueça de mim por 

onde andar. 
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Ai, eu baixei pra chorar, baixei pra chorar... Aí quando eles foram chegando 

perto da casa de minha vó, tudo de cavaquinho (truncado) e violão tudinho (suspira), aí 

eu cheguei e disse: ‘virge Maria, meu Deus! sei não’. Aí eles cantaram... repare.  

 Que ele mandou né (sorri). É porque eu tô rouca (sorri). Cantou assim: 

 

♫ Guarde o lencinho branco/Que esqueceste ao me abandonar 

Manchado assim pelo camimque eu/Tirei dos meus lábios quando te beijei/Guardei teu 

lencinho, para não me lembrar/Os beijo que nele deixamos ficar/Eu vejo os teus lábios/ 

chorar, recordar e depois partiste pra não mais voltar/Lenço branco foi aquele louco 

amor/ tudo agora és solidão/ para quem não volta mais/Lencinho amigo, comigo 

ficou,tu és companheiro, não me abandonou/lencinho amigo, que eu hei de fazer/aquele 

carinho não posso esquecer/A tarde estava fria, frio também ficou teu coração/ que ao 

compreender que ele partisse/ no branco lencinho, chorei traição. 

(sorri) N’era linda as moda de primeiro, as moda de primeiro só era moda de 
amor, de Amor. Os homem se apaixonava de mai, porque só era moda de amor. Agora 

não, só é cachorrada.  

 Aí pronto, mai eu chorei, chorei, aí eles foram simbora... Aí ele disse: 

essa moda do lenço branco, foi Vavá que pediu pra eu cantar pra você. 

 Ainda tem outra que ele deixou. É, assim ...(truncado) (pensativa) 

esqueci::. É uma que diz assim... (pensativa). Não, é assim (pensativa). Meu Deus! me 

esqueci (pensativa). (canta bem baixinho tentando lembrar). Aí meu Deus, já me 

esqueci!!!  

 Aí eu só sei que a gente cantando, cantando. Aí ele disse: ele ainda 

mandou cantar essa.  

 Me esqueci! tão bonitinha (fecha os olhos e começa a cantar um trecho): 

Quero dormir é porque eu tenho sono, nesta cama cheirosa em que tu sonha, É assim... 

(lembra e canta):  

 

♫ Tão fria a noite, tão deserta a lua/  

O céu tão claro mas o mundo no céu brilha/  

Abra a janela meu formoso lírio/  

Ti quererás que eu adormeça neste frio/  

Abra a janela meu formoso lírio, meu violão em tua porta chora/  
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Abra a janela, de mim tem piedade/  

Se não abre, me diz que eu vou me’mbora 

Eu só sinto é morrer e não beijar em tua boca/ eu vou viver como uma pobre 

mariposa/ mas antes de morrer, plantarei uma saudade/ bem juntinho, aos pés de tua 

(truncado)/ 

Eu já não posso te acreditar oh lua/ se tu me deixa sozinho neste abandono/ 

quero dormir, é porque eu tenho sono/ nesta cama cheirosa em que tu sonha. 

 

 (Sorrindo) ela diz: essa serenata que ele fez foi pra mim.  

 

Agora, meu pai, a minha mãe quando casou com meu pai, meu pai era 

viúvo. A mulher morreu do primeiro filho, morreu a mulher e o filho. Aí meu pai ficou 

novo, aí começou a namorar com a minha mãe, minha mãe com dezesseis anos, minha 

mãe casou com meu pai com dezesseis anos.  

 Aí, ele, toda vida gostou de serenata e violão e tudo.  

 

Pesquisadora: A senhora aprendeu muita música, não foi D. Zefinha. 

 

 Foi. Aí ele cantava.... aí pronto. Outro dia eu conto. 

 

Pesquisadora: D. Zefinha e a sua vizinha, a que lhe ensinou as rezas, foi a mesma que 

ensinou a lapinha?  

 

Foi não. Foi não. Que a gente... Lá tinha a venda de Antoin filozin, lá no triângulo... 

tinha pastoril,  tinha lapinha, tudinho. A gente ia olhar e vinha dançando, tudinho e a 

gente aprendeu. A gente aprendeu porque fumo... 

 

Pesquisadora: Perto de casa dançava muito, não é? 
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Eh! A gente dançava lapinha. Aí a gente... A gente inventou de brincar também, mas 

não brincava em canto nenhum, só na calçada de casa. Meus irmão assim ( faz gestos 

com a mão representando os olhos grandes) e a minha mãe. 

 

Pesquisadora: Vestiam as roupas? Quem costurava? 

 

 Quem costurava era a gente mesmo. Era, a saia... pegava o pano, fazia a saia. 

Muito curta não. (levanta).  

 Era por aqui (mostra a altura do joelho). Você num tá vendo, eu tô com essa 

bermuda, mai pra eu sair fora com isso, eu saio não. Eu tenho que vestir um vestido por 

cima. Aí a gente brincava, aí a gente brincava, a fila todinha assim. A gente fazia assim. 

A gente botava a mão na cintura assim... (Canta e dança): 

 

♫ Eu como sou a contra mestra, venho dos montes perdida, sem saída 

Eu ando a procura de uma rosa, q’la me trás persiguida, persiguida 

Eu vou, eu vou, eu convidar, a minhas companheiras 

Para com ela brincar 

Aí as meninas chegavam todinho. 

 

Pesquisadora: Que lindo!!! (risos) 

 

 Era lindo. Eera!!!Essa mulher que tinha cem anos, era avó de Zé Maria do 

cartório. Foi quem ensinou a rezar e ensinou umas modinha também, que ela cantava.  

  

Pesquisadora: Ela cantanva também? 

 

Zefinha: Era, ela tinha noventa anos. 

 

Pesquisadora: E vocês sentavam na calçada e ela ensinava... 
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 Era numa rede, que ela não andava não! Tava com noventa ano. Era numa rede. 

Aí eu ia pra lá, sentava assim no chão e ela começava a cantar. Antigamente, só era 

moda de amor, você só via moda de amor. Aí cantava assim: 

♫Vai ingrato vai repousar bem longe 

Tu não esquece de mim potresto meu 

Quem perguntares quem foi o teu amante 

Responda ingrata: “Não existe já morreu” 

Oh queria que os anjos me vissem 

E Deus do céu fizeste o meu pedido 

Eu só queria, oh meu Deus antes da morte 

Aquela ingrata ouvisse o meu gemido 

Não chora Eugenia, te consola 

Tu sois um anjo que Deus te abençoou 

Mas o desgosto que eu sinto em minha vida 

É de morrer e não gozar de teu amor 

Meu coração coitadinho, sofredor 

Está sofrendo agora esta cruel separação 

Minha alma chora de soluço e agonia 

Pedindo a morte ao Deus da criação 

 

“Né linda...” 

(gravação feita em 03/2014) 

 

 

Em outro encontro, D. Zefinha relembra o tempo da infância e faz uma 

reflexão: 
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Eu acredito muito no tempo, quando eu fecho meus olhos assim, parece que 

eu tô vendo eu... criança, correndo naquelas panatórias, naqueles terreiros. Sinto 

mesmo, me sinto tão feliz ali dentro. Graças a Deus!  

Mamãe criou nove filhos, mas nunca respondi a minha mãe. Quando eu, 

moça, tava dizendo uma coisa que não gostava, eu saía... mas nunca respondia: é 

mentira sua, é isso e isso, não.  

 

Pesquisadora: Tinha muito respeito  

 

Tinha demais. Só bastava ela olhar pra gente, o olhar dela, a gente já 

conhecia, ou de bom ou de ruim, porque... quando ela olhava pra gente e fazia assim 

(olhar sério), que tava umas pessoas dizendo assim, má palavra, que antigamente o povo 

não tinha má palavra não, mas pra eles era, Não é. Olhava assim... pra gente e a gente 

saía (movimento com as mãos informando saída).  

Mas hoje em dia, o povo não acredita que há Deus no céu mais, não acredita 

mais em nada”.Só acreditam em andar nua. Ée, que existe é baile, é, é, é... moda 

nojenta. Faz até vergonha você ir dentro dum carro, com uma “degação”(depravação) 
que faz. 

Um tempo eu foi p’a João Pessoa e o cara ia cantando uma gravação. Aí, eu 
disse: É isso mesmo, antigamente a gente viajava nos carro era tanta gravação bonita, 

linda a gravação. Hoje em dia faz até vergonha. Aí ele pegou e desligou. 

 

Pesquisadora: E foi D. Zefinha, percebeu que a senhora não gostou.  

   

  Fooi, eu disse, eu num gosto dessa. 

  E se for pecado, Jesus me perdoe! 

Aí ele disse: a senhora não gosta dessa gravação não. 

Aí quando eu desci do carro, a gente foi saindo e uma mulher disse: 

- Eu tava gostando daquele tá, tá, tá. 

Eu disse: eu num vou dizer não porque você tá gravando. 

Aí eu disse: Isso é moda pá (silencia e gesticula com mão).  

 

Eu sei. 
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Pá, pá “fre”. Eu disse. Eu disse, porque isso é uma coisa feita. É, pica, pica, 

sei como danado é. Isso é moda menino!!! 

 

Pesquisadora: A criação da senhora já foi outra, não é D. Zefinha. 

 

 Foi outra. Deus tá no céu e tá vendo ali escutando o que eu to dizendo. Eu nunca 

gostei de pabulage e nem de mentira. Um dia eu tavacantando aqui e tinha um homem 

escorado aqui, lá de fora do muro, escutando. Quando eu saí, eu tive um susto tão 

grande.  

 Ele disse: desculpe, essa gravação é muita bonita, hoje em dia só sai o que não 

presta. E homem disse: Sabe porque essa naição tá desse jeito, porque hoje em dia, as 

mulher tem filhos e quando os filhos tá com dois, três anos e pede uma coisa, tome: dá; 

pede uma coisa, tome: dá; pede: dá; tome: dá. Uma doutora lá em Campina Grande 

disse a gente: olhe os filhos só querem bem aos pais quando apanha, quando apanha. 

Hoje em dia se um filho pede um celular, dá na hora (truncado) dá na hora e ai se 

criando sem querer bem a mãe. É assim! 

 

(gravação feita em 08/2016) 

 

 

É por isso que eu digo que antigamente, o povo virava santo, tinha reis, rainhas, 

tinha coronal. Hoje qual é coronel que existe, qual é o príncipe e o rei que você vê.  

 

É, tem mais não. 

 

É, por isso que eu digo. Antigamente era o povo desfilando de saúde, a minha 

avó morreu com 101 anos e seis meses, a minha avó morreu em 85, nunca usou um 

óculos, nunca 

 

Tinha saúde, não é 

 

Teve saúde, teve catorze filhos, a minha avó.  
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Uma vez ela tava muito doente, teve um menino e ficou muito doente. Ela foi 

p’o roçado...Quando foi no roçado. Foi..., foi p’o roçado. Apanhou feijão seco lá e foi 
pra casa. Aí quando foi no outro dia ela disse que não podia ir pro roçado não que tava 

cheia de dor (gesticula com a mão em sinal de espera). Aí meu avó foi simbora pro 

roçado. Aí ela tava sentada na rede assim na sala aí chegou um véi, um véi, na porta... 

 

Sim, um velho 

  

Sim um véi. Na porta dela. Aí ele chegou e disse (em voz baixa): uma esmola 

pelo amor de Deus!  

Aí ela chegou e disse assim...viu uma tuia de feijão na sala. Aí chegou e fez 

assim (voz baixa imitando a avó que estava doente e sem forças): tá, seu Zé (truncado) 

tão doente. Aí chamou a filha dela e disse: pegue uns três mói desse feijão, bote num 

saco e dê a esse homem. A menina foi e pegou o feijão e botou no saco.  

Aí quando foi saindo, o vei perguntou: O que é que ela tem? O que a senhora 

tem?  

Ela disse: Foi porque, ela...faz uns três mês, que ela teve um menino e ficou tão 

doente, tão doente. 

 Ele disse: Olhe, tá doente? 

 Ela disse: tô 

Ele disse: Na sexta-feira, na sexta-feira, antes do sol sair, você vá pro rio, 

quando chegar no rio, você cave uma cacimba, aquela água que ajuntar daquela 

cacimba, você beba uns três goipo (gole) daquela água, que você fica boa.  

Ela disse: é mesmo 

Ele disse: é 

Aí quando foi sexta-feira, ela pegou e foi pro rio. Porque era muitos problema 

dela era hemorragia. Que tava, sabe né. 

Aí ela disse que foi p’o rio, quando chegou no rio, na areia seca; ela disse: “na 
areia seca”, ela cavou um buraco, uma cacimba. Aí (truncado) na areia molhada 

embaixo, ajuntou a água, ela bebeu três goipo d’agua. 

Morreu com 101, 101 anos e seis meses; morreu nessa idade e nunca ninguém 

viu ela dizer que tava com uma dor na barriga.  

 



263 

 

Pesquisadora: Tá vendo D. Zefinha! 

 

Fooi, repare como é. Ela costura sem óculos. 101 anos e quem fazia as roupa dos 

menino tudinho era ela. Ela Prantava roçado e tudinho. Quando ela foi adoecendo ela 

veia, tava perto de morrer, ela prantava no quintal. Mas morreu, nem morreu com 

doença ruim, nadinha. O coração parou. Aí pronto. 

(gravação feita em 08/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


