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A tese apresenta algumas questOes sobre a relaçao entre literatura popular oral e

as experiências pessoais dos mdi iiduos que participam de uma manifestaçao

popular comunitária conhecida como coca. 0 estudo se detém, mais

especificamente, na análise do rela a pessoal do cantador Joventino Guilhermino

Soares. Compreende-se que a t xto popular oral se constrói numa relaçao

dialOgica entre pesquisador e nar ador ou poeta popular. Joventino descreve a

sua trajetória pessoal de vida conio uma viagem em volta do mundo. No seu

relato surgem diferentes nocoesl de tempo e espaço, importantes para a

compreensao da literatura popular, inserida no contexto da comunidade, e

tamb6m referências as narrativas I viagens, recorrentes na tradiçao popular oral

e em outras formas Iiterarias.
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Cette these présente quelques as

orale et les experiences personi

manifestation populaire communa

porte plus particuliirement sur I'an

Guilhermino Soares. On peut comj

dans un rapport de dialogue entre

Joventino décrit sa trajectoire pei

voyage autour du monde. Dans so

temps et d'espace, importantes pot

inserées clans le contexte de la c(

récits de voyages, présentes clans

formes littéraires.

ects du rapport entre la littérature populaire

elles des individus qui participent a une

taire connue sous le nom de coco. L'étude

lyse du récit personnel du chanteur Joventino

rendre que le texte populaire oral se construit

le chercheur et narrateur ou poète populaire.

sonnelle de vie comme 511 sagissait dun

récit apparaissent les différentes notions de

r la comprehension de la littérature populaire,

mmunauté ainsi que des references sur les

la tradition populaire orale et dans d'autres

a

b
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Conheci o cantador Joventino

pescadores e agricultores localizada as

homem que cantava cocos e contava

Encontrei o cantador, conhecido na regi

que "andou pelo mundo todo" e

histOrias.

viagern ate Forte Veiho, cornunidade de

do rio Paraiba. Queria encontrar a

de viagens e noites de brincadeira.

corno "Mestre Jorge", e tambérn o hornern

ao longo dos anos, urn repertOrio para as suas

0 texto que apresento conta urn	 esta história de encontros, é tambern urn

relato de viagens através de livros, do que] ouvi de professores, pesquisadores e amigos,

do que vi nas paisagens, na expressão

durante a noite e nas rnanhas jogam fute

Minha viagern atravCs dos livros

falar sobre o passado tornando corno p

•	 presentes; pelos estudos sobre geografia

reconstruir histOrias de camponeses na F

a dignidade, e chega a hteratura, as

muiheres que deixarn o lugar onde na5

0 estudo se deterá, mais esj

Joventino e de alguns depoimentos de

Veiho que também brincarn o coca.

pessoas que dançarn o coco, pie pescarn

domino e "conversa fora".

;a pela história oral, corno possibilidade de

de partida, e chegada, a voz e o gesto dos

na, experiência que adquini quando tentava

e sua luta para recuperar terras e também

de viagens e vivéncias de homcns e

em busca de aventuras e conhecimento.

na análise do relato pessoal de

Joana e Seu Tuninha, moradores de Forte

As histOnias e versos levam-nos a urn rnundo muito particular, a uma forma de

narrar os acontecirnentos que ora se 4roxirna do conto popular, do romance de

aventuras, ora da narrativa épica. A ut4hzacao da histOnia-de-vida corno técnica de

pesquisa nos permitiu conhecer urn
	

deste rnundo. Neste tipo de construção da

fala, o pesquisador limita-se a ouvir o	 nao direciona as respostas nem interfere no

discurso do narrador. A técnica yen	 urna reaproxirnação entre a observaçao e a

reflexao.



I  Joventino, a medida que conta a sua história de vida, vai reinventando

literariarnente os dados da experiência. Su1 i histOria de deslocarnentos espaciais, reais e

imaginários, proporciona urn diálogo c rn a tradiçAo oral e ainda corn as várias

referéncias, presentes na literatura ocid ntaI, as travessias dos personagens, que

I.0

	

	 significarn mais do que uma transposiçã de distâncias, a passagern de urn estado a

outro.

A organizaçAo dos capItulos segue jurn pouco a postura metodológica adotada ao

longo da pesquisa. Corneçarernos corn um discussao sobre a literatura popular oral, as

It

I.

relaçoes que se estabelecern entre pesc

mornento da pesquisa, e que influenciarn

No capItulo "0 texto oral ... pot

dos depoimentos, que aspectos foram

imprirnir ao texto escrito as pulsaçôes do

A transcrição do relato pessoal de

Cada encontro é antecedido de algurnas

realizadas as entrevistas.

Estabelecidos os "quadros sociais

os caminhos traçados pot Joventino nas si

região em que vive, e tarnbérn de algurnas

de tempo e espaço que aparecern no

apresento urna discussao sobre a relação

Como Joventino, que conheceu o

conieçou, retorno, no ültirno capItulo, o

diferenciada corn a palavra, corn a

segunda parte do capItuto apresento a

do cantador e de alguns versos.

Os versos e histOrias de

possIvel conhecer urn pouco sua visao de

poesia e memória foram os carninhos tn

conduzirarn na construção do texto aqui

narradores ou poetas populates no

apresentaçäo dos textos, contos e cantos.

explico como foram feitas as transcriçOes

que carninhos tornei na tentativa de

oral.

do cantador faz parte do terceiro capItulo.

rvaçOes sobre o contexto ern que foram

rnernória", volto a percorrer, no capItulo 4,

viagens, acompanhada de leituras sobre a

tiscussOes sobre as percepçOes diferenciadas

depoimento. Na segunda parte do capitulo

cantador corn o trabaiho.

todo e voltou para o lugar onde tudo

i que me levou ate o cantador, sua relaçao

ia, sua viagern em volta do rnundo. Na

reflexOes sobre o coco, atravCs das viagens

formarn urn tecido narrativo no qual e

do e do grupo do qual faz pane. Trabaiho,

is pot Joventino na sua história e que nos
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"Nao

10 estudo da literatura popular oral: i

1.1 A construção do texto oral

0 estudo da literatura popular

propriamente dito. Muito já se escrev

principalmente sobre as narrativas e cont(

narrativas se espaiham pelo mundo inteiF

crianças. A presença de temas e moth

espaciais provoca espanto e düvida ao

suportes escritos da memOria. 0 estudi

portanto, diante de uma grande responsal

que Os contos, relatos pessoais, poesias,

escritos.

iniciais

transcende, muitas vezes, o texto literário

sobre as especificidades do texto oral,

populares. E através da memOria que estas

passando de boca em boca, entre adultos e

que ultrapassarn fronteiras temporais e

vinte contemporâneo, que vive preso aos

o da literatura popular oral se encontra,

idade, já que é através da sua intervenção

zas e cançOes se transformam em textos

S

ci, não sei. Não devia de estar relembrando isto,

) assim o sornbrio das coisas. Lenga-lengal Nao

via de. 0 senhor é de fora, rneu amigo mas meu

ranho. Mas, talvez por isso mesmo. Falar corn o

;Iranho assirn, que bern ouve e logo Jonge Sc val

Dora, é urn segundo proveito: faz do jeito que cu

falasse mais comigo rnesmo."

Guimaräes Rosa. Grande Sertao: Veredas.

E a partir desta percepção que Ee pode dizer que o texto popular oral se

constrOi no momento da pesquisa, na rela o dialOgica entre o eu e o outro. A relaçao

que se estabelece entre o pesquisador e 6 contador de histórias ou o poeta popular,

coloca em confronto direto pelo menos d is universos sociais distintos. Urn, marcado

pela oralidade, pela rnemOria comopossbilidade de permanéncia de uma tradiçao,

pela exclusão social. 0 outro, caracteriz do pela escrita, pela educaçao formal, pela

possibilidade de acesso aos bens culturais rnateriais que a cultura erudita oferece.

I
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S

0 conjunto de depoimentos

de conversas corn o cantador de coco

perlodo de cinco anos, de forma nao Si

sala da casa do cantador e em espaços

Forte Velho, localidade prOxima a cü

destes encontros que aconteciam du

'brincadeiras' de coco. Ouvi seu Joy

diferentes: Ia mesmo em Forte Veiho,

de Sant'Ana e em Joao Pessoa numa

LaboratOrio de Estudos da Oralidade,

neste estudo é resultado de uma série

Guilherrnino Soares, realizadas num

Foram conversas que acontecerarn na

initários, a exemplo da Igreja e da praça de

de Cabedelo, onde vive o cantador. Atém

o dia, também participei de noites de

o cantar e dançar em lugares e situaçOes

noite de São Pedro, em Costinha, na festa

organizada pelos pesquisadores do

I.

Cada novo encontro corn o	 me colocava diante de questöes pouco

discutidas nas pesquisas sobre a literatu

textos orais possuem caracterIsticas que

se constrOern na relação corn o outro.

universo social e cultural, será responsáv

Esta caracterIstica da literatura

dos primeiros folcloristas e

pesquisavam a poesia, as narrativas e

descobrir o percurso de urn texto no

textos.

popular oral. Refiro-me ao fato de que os

•s são prOprias e a principal delas é que eles

) outro, que pode ou nao ser do mesmo

pela transformação da voz em escrita.

ar oral passou a margem das discussOes

da cultura popular. Entre aqueles que

populates, 0 interesse major estava em

r dos tempos e a sua filiação a outros

Renato Ortiz, no seu livro

menciona o "espIrito de antiquário" que

popular: românticos e folcioristas,

os primeiros estudos sobre a cultura

popular na Europa. Para ele, as de contos dos irmãos Grimm, feitas num

perlodo em que se impriniia urn vlor positivo as manifestaçOes populares,

consideradas anteriormente irracionais, Icontribuiram para a consolidaçao de uma

prática de desrespeito a autoria e as
	

dos contos populates. Como

afirrna o autor:

"Cocos e cirandas da Paraiba", evento organ zado pelo LaboratOrio de Estudos da Oralidade da
Universidade Federal da Paraiba, no dia 29 de jatjeiro de 1999. Hotel Globo - João Pessoa.
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"Seus Jivros são irnpessoais e indic

ouvida; esta rnetodologia de trabalh

mais sisternático das tradiçOes PC

respeitararn inteirarnente Os critério

endereçavarn a leitores de classe me

seja ao nIvel da sintaxe, seja do co

corrigiram as "grosserias" quo eve

possIveis de urn rnesmo conto, des c

critCrios da espontaneidade. Curio

anonimato da criação Ihes permitia t

n detalhadamente o local onde cada história foi

abre a possibilidade de se realizar urn estudo

Wares. E bern verdade que os Grimm não

que des mesrno anunciarn. Como os livros se

Ia, foi necessaria uma traduçao da fala popular,

Eeüdo; onde as histórias poderiam chocar, des

tualmente existissem; diante de duas versOes

irninavarn a que estivesse em desacordo corn os

mente, a própria ideologia da unidade e do

5 intervençães." 2

A idéia de anonimato das cria es populares permitia aos pesquisadores

S modificar as histOrias, excluir trechos i teiros on mudar o estilo da narração. Nas

jiltimas décadas do século XIX, 0 espIri 0 cientIuico passou a influenciar Os estudos

sobre o folciore. Começaram a surgir qiticas a falta de método e ao excesso de

imaginação dos pesquisadores. Os estudo folclóricos passaram a cumprir a função de

conhecirnento dos hábitos primitivos. Mudaram as tempos, os autores, inas

perrnaneceu a falta de cuidado corn o qu era feito pelo povo. Os estudos realizados

K: por antropOlogos e sociOlogos estavam rr ais voltados para o conteüdo das narrativas,

versos e histórias. 0 interesse pelo outro, pelo que se coloca como diferente, imprimia

aos textos o caráter de docurnentos. Proc rava-se ressaltar o jeito diferente de falar e

pensar do povo e, corn isso, o que antes era beleza se transformava em textos sem um

sentido próprio, em palavras escritas numa grafia quase ilegIvel.

	

No Brasil, o final do século XIX
	

inIcio do XX foi um momento de embate	 H

entre literatura e ciéncias sociais. Os ciei stas exigiam que as textos fossern escritos

corn base em dados comprovados, ern osição aos escritos literários que estavam

mais voltados para a descriçao do que pat a analise?

Muito ernbalados pelos estudos antropolOgicos desenvolvidos na Europa,

nossos estudiosos adotaram a palavra de ordem "salvar antes que seja tarde".

Imperava a idéia de que a cultura dos pc&os primitivos, ou daqueles que viviam em

S
	 2 ORTIZ, Renato. Cultura popular: românticos c	 ;tas. São Paulo: Olho d'Agua, 1992, p. 24.

	Sobre esta questão conferir SCHWARCZ, Lilia	 0 espetáculo da ragas: cientistas, instituiçôes

	

e questão racial no Brasil - 1870-1930. São Paulo	 inhia das Letras, 1993.
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estágios de desenvolvimnento inferior,

bern preservados nos museus. Os

metropolitanos e, de Ia mesmo,

brasileiro.

extinguiria, ficando os seus vestIgios mais

foicloristas permaneciarn nos centros

sobre os USOS, costumes e crenças do povo

I.

I. Amadeu Amaral, ja nas duas décadas do século XX, se pronunciava

contra os estudos feitos pelos coictores de curiosidades e estudiosos de gabinete, e

ressaltava a irnportância da pesquisa de campo. A geração de Silvio Romero via no

I.

estudo do folclore uma maneira de c

compactuava corn esta posição dos foli

detinham na construção de esquernas ge

através da pesquisa de campo. Para ele,

"mero diletantismo ou passatempo, sem

"simples literatura". E afirmava ainda:

o povo brasileiro. Arnadeu Amaral

Las mas lazia crIticas aos estudos que se

faltando-Ihes a riqueza dos dados obtidos

estudos eram feitos de duas formas: por

sern método ou seguirnento", ou por

"Para que este trabalho possa va

mentalidade popular nutria região,

fantasia, deitern fora toda preocup

fidelidade e simplicidade, nAo csqt

possivel, quando so servirem de urn

pessoas ouvidas. E assirn quo so prc

r algurna coisa, corno verdadeiro inquérito a

necessario que os coletores arroihem a prOpria

ão de completar e corrigir, e reproduzarn corn

do indicar os lugares, os rneios, e, sendo

mante, a idade, o sexo, a condiçAo social das

em toda parte."5

I
0 diálogo corn a obra deste 	 serve de alerta, ainda hoje, aos que,

movidos pela necessidade de tudo

sentido que tern a cultura popular para

próprio de cada cultura.

Em pesquisas mais recentes ja

em se manter o rnáxirno possIvel fiel

influenciados pela histOria oral, pro:

I.

classificar, nomear, catalogar, esquecem do

que a produzern e desrespeitam 0 fa.zer

possIvel identificar uma preocupação major

que foi dito no rnomento das entrevistas.

e pesquisadores de universidades e

centros de memória, procurarn
	

de organizaçAo de depoirnentos e relatos

pessoais que estejarn condizentes corn posturas metodolOgicas adotadas no decorrer

	

Urn análise sobre as conseqUências desta a 	 o para os estudos sobre a cuttura popular encontra-so
•

	

	 no livro de Marcos Ayala e Maria lgnez No
	

Ayala, Cultura popular no Brasil e ainda no livro do
Renato Ortiz, Cultura popular: rornânticos e

	

AMARAL, Arnadeu. Tradiçoes populares. 	 Paulo: Hucitec, 1976, p. 46.
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das pesquisas. Busca-se conservar as
	

do relato feito oralmente, sem
ie

transformar os textos em emaranhados

e transpôs para o papel do que sobre qii

que tomam os depoimentos e histOrias

suas análises, contribuem com suas pes

debate em tomb da literatura oral.

A reintrodução da fonte oral

metade do século XX, nos Estados 1

palavras que dizem mais sobre quern ouviu

i falou. Neste sentido, muitos historiadores,

vida como principais documentos para as

e discussoes para o enriquecimento do

pesquisa histórica aconteceu na segunda
6 Fazia-se uma historia sobre as elites

polIticas, sua participação nos movimenas sociais e nas decisOes do governo. JA na

Europa a história oral se voltava mais 1para o depoimento de operários, negros e

S

iletrados, numa tentativa de dar voz

Getülio Vargas, com o programa de

participaram ativamente do cenámio PC

primeiro passo no sentido de produzir

histOria recente do pals.

Nos anos noventa houve uma

documentos orais. Desenvolveu-se uma

os estudos sobre a participação da i

migratOrios e suas conseqUências para

ültimas discussOes em tomb da utili

principais para o estudo de urn passado

para a estudo da literatura popular oral.

Para Philippe Joutard "todo

ponto ele rnesrno se projeta em qualquer

da entrevista depende também do envi

obtém melhores resultados quando lev

história oral instala na pesquisa de can

aprender cam ele, tendo em vista que

povos vencidos. No Brasil foi a FundaçAo

depoirnentos das elites brasileiras que

do pals a partir de 1920, que deu o

orals para auxiliar o estudo da

da subjetividade presente nos

oral antropolOgica, entrararn em cena

her na sociedade e sobre as processos

memória cultural de urn povo. São estas

o dos depoimentos orais como fontes

nte, que vão nos fomnecer alguns carninhos

lücido sabe perfeitamente ate que

histOrica" e ainda, que "a qualidade

do entrevistador, e este nao raro

em conta sua própria subjetividade." ' A

o respeito pelo outro, a necessidade de

depoimento se constrOi por seleção e

6 .lnforrnaçOes baseadas no texto de Philippe	 utard, História oral: balanço da metodologia e da

•

	

	 produçao nos Ultimos 25 anos. In: FERREIRA, trieta de Moraes e AMADO. Janaina. Usos e abusos
da história oral. Rio de Janeiro: Fundação GetC Vargas, 1996.
'Idem, op. cit., p. 57.
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I.

cornbinaçào, e que muita do que foi d:

projeta nas respostas do outra. Muitas

querernos ouvir, colocarnos palavras na

textos de Alessandro Porteli, aprendi qu

cada indivIdua é, portanto, urna das prin

o trabalho de campo na História Oral."

ouvir baseia-se na consciência de aue

conversamos enriquecern nossa ex

imprime ao texto transcrito novas

pesquisador ao universo da Ii

especificidades.

Para a rnaioria dos

depoimentos são docurnentos coma

se atérn, na maioria dos casos, ao contel

das infarrnaçöes ali presentes. Já nos

também a texto, a forma carno são m

construIdos, coma são ditas as versos.

15

o se deve ao fata de que a pesquisador se

ezes, nurna entrevista, ouvimos aquilo que

aca do autra. Através da leitura de alguns

"0 respeito pelo valor e pela importância de

iras liçOes de ética sabre a experiência corn

...) "Como histariadores orais, nassa arte de

praticarnente todas as pessoas corn quern

ia." 8 E esse respeito pela voz do outro que

cados, que possibilita urna apraximação do

popular oral, seus significados, suas

as fitas gravadas e as transcriçOes de

ier outros. 0 cuidado corn a apresentaçAo

das entrevistas, o que interessa é a clareza

:udos sabre a literatura popular importa

Jos as contos, coma as depaimentas são

I.

Procurei ao longo da pesquisa nie cercar de diferentes leituras, num passeio

pela sociologia, antropologia, histOria, geagrafia e é claro pela literatura. Neste

percurso encantrei carninhos já trilhados par muitos pesquisadares rnas urn deles me

canduziu par mais tempo. Percebi que o resultado das minhas pesquisas, a texta que

fui canstruinda aos poucos junta corn cantador, se transformava corn a tempo.

Várias vezes refiz a transcrição de de oimentos e versos e observei que sO me

I. contentava cam a leitura de trechas do relato nos quais a voz cantador me

acompanhava. Essa vaz que fala aa meu auvido não e so a vaz do indivIdua, eta esta

marcada pot urn universa de experiênci S rnuita particular, e que so se torna audIvel

quanda nos dispomos a quebrar urn pou o as franteiras entre a que é prOpria de uma

cultura e a que não pertence a ela, entre a que aprendemos na escola, nos livros, e o

que aprendernas cam a outra, nas relaçOes pessoais e afetivas. Para continuar este

i•
PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender in, pouquinho; algumas reflexoes sobre a ótica na

Flistória Oral. Projeto HistOria, São Paulo, n.15, 4bril de 1997,. 	 p.17.
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carninho me guiei pelo estudos de	 I Bakhtin e, a partir destas leituras, consegui
I.

identificar urn método de estudo,	 ição e analise de narrativas populares orais.

I.
	 1.2 A voz que se quer ouvir

No decorrer das conversas corn o cantador me deparei corn questOes que

envolvem a relaçao entre os sujeitos soc ais da pesquisa: entre 0 eu e o outro, enl.re o

cantador e seu mundo, ente o rnundo do cantador e o meu mundo. Os estudos

realizados sobre as relaçOes entre os suje tos envolvidos nas pesquisas pouco se detém

ao aspecto da linguagern. Sobre esse gonto de vista, busquei apoio ern textos de

I.

	

	 Mikhail Bakhtin, em especial aqueles rn is voltados para os géneros do discurso e o

caráter dialógico da linguagern.

ie

Em seu texto Os géneros do

a atehção para o fato de que não 6

que participam do processo de con

corn os outros, ou seja, pensar a

pensarnento.

, escrito entre 1952 e 1953, o autor chama

pensar a linguagem corno se os indivIduos

Lo verbal existissem sozinhos, sem relaçao

ern apenas como forma de expressão do

"A comprecnsão de urna fala viva, de urn enunciado vivo é sernpre acompanhada de

uma atitude responsiva ativa (conqu into o grau dessa atividade seja rnuito variavel);
	

I
toda cornpreensão é prenhe de respo ta e, de uma forma ou de outra, forçosarnente a

produz: o ouvinte torna-se locutor."

i.

A narrativa de Joventino se cot

alguérn que nao faz parte do seu univei

foram, portanto, influenciadas por esta

que conhecernos são transcriçOes de na

contos podern apenas se aproxirnar

experiências e histórias que acontece

estranho.

ói a partir de urna questão formulada por

social e cultural. As respostas do cantador

uação. Grande parte dos contos populares

ivas feitas diante de urn pesquisador. 'l'ais

que seriam os momentos de troca de

na cornunidade, scm a presença de urn

II

I3AKHTIN, Mikhail. Estdtica da criaçdo verba. Trad. Maria Ermantina Galvao Gomes Pereira. São
Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 290.
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Quando pedi para me contar a sua
	

de vida já sabia que muitos detaihes

desta histOria nunca seriarn narrados,	 simples fato de que sou muiher e bern mais

jovern que o cantador. Na nossa	 conversa urn trecho da sua história foi

omitido. Quando jovern, o cantador se vi t envolvido na morte de um rapaz e por este

I.
	 motivo passou alguns dias longe de cas. No primeiro encontro a histOria foi quase

sussurrada, não pude sequer entender o

pouco mais sobre o assunto dois anos d

sern quaisquer detaihes ou julgamentc

"andanças pelo mundo" do cantador api

meses na cidade de Santa Rita.

estava sendo dUo. SO consegui saber urn

is, e mesmo assim o relato 6 muito simples,

A morte do rapaz aparece na histOria de

para justificar a sua permanéncia por dois

Durante a pesquisa de campo que a cada novo visitante Joventino

repetia o seu relato de vida, rnesrno que s pessoas estivessern apenas interessadas em

ouvir seus cocos. A presença de pessoa4 estranhas, interessadas nas suas histOrias e

versos, fez corn que, ao longo dos

acontecimentos da sua vida são conheci

ouvi foi elaborado para alguém de fora

nos gestos, na fala, as rnarcas de urna CL

relaçao dialOgica que estabeleço corn o c

minhas aspiraçOes, rneu rnundo particula

na consciência" do cantador, embora ele

nossos universos culturais.

o relato fosse tomando forma. Os

de vizinhos e parentes mas o relato que

seu universo cultural, alguém que carrega

dorninante. Tenho consciência de que a

ntador nao se completa porque a rninha vida,

não são introduzidos no "campo de visão e

econheça as diferenças que existem entre os

Seu Joventino 6 reconhecido 	 cornunidade corno urn grande "tirador" de

coco. Chegando aos oitenta anos conserva a voz firme e o seu discurso

apresenta-se corno urn "discurso de autcjridade" rnas não autoritário, pois, corno nos

ensina Bakhtin, ele não "apaga as rnantas do discurso do outro". 1° Os ecos da sua

cultura estão na sua fala, assirn como os ecos da cultura hegemonica. No relato,

aparecern misturadas as vozes de outros jcantadores e dançadores, de trabaihadores do

porto, pescadores e agricultores. Já
	

vozes dos proprietários das terras, dos

estudantes e outros viajantes que ci
	

na sua casa para ouvir seus versos e

'° I3AKHTIN, Mikhail. Problenias da poética	 Dostoiévski. Tract Paulo Bezerra. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 1997.
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histórias, estão bern delimitadas.

estabelece as fronteiras. Vejamos urn

completo da vida do cantador:

corneça a falar do outro, Joventino

exemplo, para não antecipar a relato

Corn urn tempo desse, faz urn

• negocio de coco. Trouxe urn livro,

Chegou aqui ... ela tern uma fala2

senhor ... abriu a caderno... "Seu n

pegou, mandou des cantar uns

cantar ... Tinha uns coco

Logo nos primeiros encontros

de Campina, de fala diferente, corn seu

depoimento as vozes presentes no dialog

da escrita, tern o poder de rnando, apare

notIcias. Diferente dos mornentos de U

pressa em contar as histórias, a narrati

experiências. Joventino recebe a palavr

conserva estas marcas no seu relato.

No seu livro Problemas da

isso, veio urna rnulher de Campina pr'aqui,

1 cademo cheio de coco, escrito ... Eu digo rnái!

rneio assim ... chegou aqul sentou-se au, a

aqui..." Oue que a senhora quer? ... [ ... ] Al

disse que cu cantasse outros, peguei

"Cante esse aqul?" Al CU cantava. Pals bern.

Jove me perguntou se conhecia esta muffler

aderno de cocos. Neste pequeno trecho do

estão bern delirnitadas. 0 outro tern o poder

nurn dia qualquer e vai embora sern deixar

ca corn as vizinhos e amigos, da falta de

a desta visita é curta, nao existe troca de

do outro, corn suas mamas e fronteiras, e

de DostoiEvski, Bakhtin apresenta e discute

•

I

I

as conceitos de polifonia, dialogismo, carnavalizaçao, entre outros, inseridos no

contexto da obra de Dostoiévski e de ioda urna tradiçào literária. Para a autor, o

dialogisrno está presente na própria

estabelece na relaçAo entre 0 eu C 0

indivIduo e a sua cultura:

Licaçao, é inerente a linguagern e se

entre a indivfduo e a munda, entre a

"A paiavra näo 6 urn objeto, mas

mutável de comunicação dialógica.

Sua vida esta na passagern de boca

social para outro, de uma geração

nunca encontra previarnente a pala

meio constantemente viva, constantemente

nunca basta a urna consciência, a urna voz.

boca, de urn contexto para OutTo, de urn grupo

a outra. (...)Um rnernbro de urn grupo falante

corno urna palavra neutra da lingua, isenta das



aspiraçäes e avaliaçocs de	 ou despovoada das vozes dos outros.

Absolutamente. A palavra ele a 	 da voz do outro e repleta do voz de outro."

Para o autor 6 corno se 	 urn "grande diálogo" no qual as vozes

rnültiplas da cultura se cruzarn, se 	 se interpenetram. Nas suas análises sobre

os romances de Dostoiévski, Bakhtin se refere a alguns mornentos da narrativa nos

quais o leitor tern a impressao de que "a
	

do outro cochicha ao ouvido do herói".

Essa irnagern de alguém cochichando ao
	

de outro 6 muito significativa e, numa

atitude urn pouco arriscada, chego a con	 ao que acontece nos mornentos em

que o cantador narra a sua história. SO
	

nesse caso nao estarnos falando de urn
I'

romance e sirn de urn relato da experiên de urn veiho cantador de coco. A voz do

outro 6 a voz da sua cultura, urna cultura Iue se constrói no diálogo de outras culturas

e que se refaz e modifica a partir jesse dialogo, rnas que conserva as suas

caracterIsticas porque feita de forma 	 no cotidiano das relaçOes pessoais e de

trabaiho. Existe portanto urn "grande 	 corn urna cultura marcada por viagens e

deslocarnentos reais ou imaginários, 	 fantasticas, anedotas e mitos, histOrias

de sofrimento e privaçOes.

No rnornento da entrevista ja
	

urn diálogo entre o veiho cantador e seu

a.

:A

I-a

uJ
U

I
Lu

Q
—Iin
ra

mundo, sua cultura, e o pesquisador, e

da escrita, da cidade. Embora poucass

ela está sernpre presente. Nas formas

construção, na qual a personagem resi

questão apresentada polo outro, 6 dc

"discurso veladarnente polemico e intei

io a este rnundo, representante do rnundo

a minha voz ocupe o espaco da conversa,

irias estudadas por Bakhtin esse tipo de

de acordo corn o que ela irnagina ser a

"discurso corn mirada em torno",

dialógico." 12

Quando transcrevo o relato oral
	

cantador procuro me contaminar pela sua

fala, seu jeito de se expressar, e termino

do outro, para que a sua voz contarnine a

diluir urn pouco as fronteiras do discurso

escrita.

A fala de Joventino continua Jo urn discurso citado mas, para que o texto

que vai ser lido se aproxirne do que foi to, tive que aprender corn o seu jeito de falar,

brincar urn pouco corn as palavras, corn as expressOes, esquecer a rigidez normativa

Idem, op. cit., p. 203.
12 Idem, op. cit., p. 211.
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I.
da grarnática e merguihar no universo de

durante todo o tempo evidenciar esta dii

transformar a narrativa do cantador nun

diferenças entre o seu jeito de falar e o in

pitoresco.

Os estudos de Bakhtin sobre os

cultura diferente da minha, sem buscar

rença por rneio de estereOtipos. Tentei nâo

exemplo tIpico de um falante iletrado. As

u nao precisam ser evidenciadas como algo

dos discursos direto, indireto e indireto

Iivre também me auxiliam no mornento d análise do relato de Joventino. No discurso

indireto livre é "preciso adivinhar quem tern a palavra". Na narrativa de Jove,

identificar quern tern a palavra fica fácil porque existem entonaçOes diferentes para

cada personagem que entra na sua histó ia. Esta é urna caracterIstica bern marcante

nos contadores tradicionais de

ninguém perde o fib da meada. Alérn

aparecendo na sua história, ressoam as

iguais e dos outros. A voz do outro

Se é possIvel mencionar que na

necessário afirmar tarnbérn que essa fa

comunicação socio-verbal" predorninai

narrativa de Joventino a de Seu Tunink

cocos e cirandas e faz zabumbas, observ

e a forma de narrar esta história, gui

possuern experiências cornuns. A narrati

dos anos, urna riqueza de detaihes e ate

Seu Tuninha, o cantador recebe mais pc

histOrias e versos. No texto que apre

cantador vai adquirindo aos poucos urn

pedi que me contasse a sua história olbi

corno se eu estivesse diante de urna atoi

que, diferente das prirneiras vezes, a

sentirnentos vividos ou irnaginados. Joy

sua infãncia e juventude em outros rnoi

processo de elaboração serneihante ao

que reproduzern a voz dos personagens e

vozes diferentes dos personagens que vão

de duas culturas diferentes: vozes dos

na sua narrativa sernpre entre aspas.

de Jove existe uma "fala criativa", é

so se concretiza dentro de "condiçOes da

s no seu grupo social. Aproximando a

outro morador de Forte Veiho que dançava

se que o relato pessoal de vida de cada urn,

im algurnas semelhanças, já que arnbos

de Seu Joventino foi adquirindo, ao longo

ia certa objetividade, porque, diferente de

na sua casa interessadas em ouvir suas

é possIvel observar que a histOria do

mais elaborado. No ültimo encontro,

do para a objetiva da camera do video. Foi

que repete inémeras vezes o mesmo texto e

D precisa mais buscar no seu interior os

já havia "revivido" as experiências da

Este ültimo relato e resultado de urn

urn esritor ou ator, que aos poucos vai



escoihendo as meihores palavras,

significativos.
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meihores expressöes, os gestos mais

1.3 Onde termina a história e começa

Durante toda a pesquisa me

a historia de vida de Seu Joventino?

historiadores, o relato de Jove seria o re

vida nurna pesquisa de campo. Na r

depoimento corno urn documento. Masi

depoimento do cantador pode esciarecer

on sobre as relaçOes de trabaiho na a

Interessa o que neste relato é produto da

para narrar a sua história e como esta nar

Nem Seu Jove, nem Dona

corn a seguinte questão: como denominar

lo as orientaçOes metodolOgicas dos

da aplicaçao da técnica da história de

analise teria que me referir ao seu

me interessa neste estudo apenas o que o

re a brincadeira de coco em Forte Veiho,

na pesca, no porto de Cabedelo.

que recursos o cantador escolheu

foi aos poucos se transformando.

nem Seu Tuninha se colocarn diante da

S

palavra como artistas. Eles são trabaihalores que em noites de festa cantam cocos e

.	 em noites de sossego contam histórias adivinhaçOes. Tomando como referenda a

classificação de Bakhtin dos géneros

fenômenos da vida cotidiana, tais com

secundários (romance, teatro, discurso

estaria mais para o primeiro do que pat

Citando ainda Bakhtin: "A comunicação

de gêneros criativos. Esses géneros do

a lingua matema, que dominarnos com

gramática."3

A questão inicialmente proposta

muito difleil estabelecer onde começa

cam formas literárias estabelecidas,

Segundo Oswaldo Elias Xidieh, as

discursos entre primários (ligados aos

o relato familiar, o diálogo cotidiano ... ) e

ideolOgico ... ), o relato de Jove

o segundo. Mas nao é tao simples assim.

na vida cotidiana nao deixa de dispor

nos são dados quase como nos 6 dada

antes mesmo que Ihe estudemos a

aos poucos perdendo o sentido, já que 6

relato do cotidiano e onde ele se mistura

como Os contos, romances e provérbios.

literárias diferem das outras, cotidianas,

I	 ' I3akhtin, Mikhail. Estética da criação verbal. Trad. Maria Ermantina Galvao Gomes Pereira. São
Paulo: Martins Fontes, 1992. p. 301.
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pela presença de 'urn simples artifIcio de linguagem ". Ate mesmo as narraçOes

propriamente literárias "flutuam entr o real e o imaginário; projetam-se,

indiferentemente, em torno de personag is humanos, animais, vegetais e do mundo

inanimado; aninham-se as cronologi • históricas e aos fatos comprováveis,

S
	 transbordando, no entanto, Para a intemp alidade e Para o anacronismo." 14

A literatura popular não estabeleN fronteiras rIgidas, näo precisa delas. Em

alguns momentos serve Para fazer dormi as crianças, Para salvar alguóm de urn mal

fIsico ou espiritual, Para animar uma festa, Para distrair, encantar. Deixo Para

Joventino, Dona Joana, Seu Tuninha, a ta efa de explicar meihor toda essa historia.

•

' XIDIEH, Osvaldo Elias. Narrativas Populari s: estórias de Nosso Senhor Jesus Cristo e mais SAO
Pedro andando pelo mundo. São Paulo: Editora a Universidade de São Paulo; Belo Horizonte: Itatiaia,
1993, p 27.



2 0 texto oral ... por escrito

Passar para 0 papel tudo quc foi

nunca me pareceu urna tarefa fácil. Para

gravadas é a pior fase da pesquisa - hoi

entender palavras de uma lingua que é c

ser outra. Eu já havia transcrito alguma:

zabumbas, as conversas, risadas e gritos

prazer em ouvir os cocos numa tarefa pe

presente no momento da gravação e traz

primeira entrevista de Joventino tomei

palavras, frases inteiras que no papel ii

cantador, os gestos que faltavam para e

começavam pelo meio ou que não termi

uma complicada trama de sons.

lito por Joventino nos tiltimos quatro anos

nuitos pesquisadores a transcrição das litas

s e horas diante de urn gravador buscando

turn mas que em algiins momentos parece

gravaçâes de COCOS nas quais 05 sons dos

e misturavarn aos versos, translormando o

osa, difIcil ate rnesmo para Os que estavam

n na memOria alguns versos. Quando ouvi a

major susto. Nao conseguia entender as

faziarn o menor sentido. A voz grave do

as pausas, Os siléncios, palavras que

se misturavarn na gravação formando

Aos poucos fui me acostumando voz de Sen Jove, conhecendo as expressOes

que ele usava corn rnais frequéncia, seu j ito de balançar 0 corpo.quando canta e loca

o ganzá. Conversei corn outros morad res de Forte Veiho que tambérn usam as

mesrnas expressöes e passei a me divertir quando descobria palavras que

correspondiam aos Sons ouvidos ou corninaçöes de frases inusitadas. 0 que antes era

urn trabaiho árduo se transformava quase urna brincadeira.

Terminada a fase de

depoirnentos na forma de urn texto üni

as interferéncias das pessoas que estava

precisava organizar aquelas quase c

transforma-las no relato de urn hornern

história da sua vida.

do precisava organizar o conjunto de

Nunca pensei em retirar as minhas falas on

rn casa do cantador durante a conversa, rnas

o e cinqüenta páginas de entrevistas e

e, diante de pessoas desconhecidas, conta a

Foi então que percebi o quanto ei difIcil transformar o que era vida na fala do

cantador em texto, tecido, trarna. Se c tasse pela apresentação das entrevistas na

forma corno foram transcritas inicialmei e, conservando todas as conversas, todas as

vozes dos vizinhos, da famIlia, os sons o radio e da ma, transformaria urn bonito
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S

relato que foi adquirindo forma a medi

minha presença, numa narrativa sern gra

convencida de que juntar depoirnentos

situaçOes distintas e transformar tudo

meihor soluçao. Ainda tentei juntar

capItulos por ternas corno 0 coco, a vi

percebi que corn esta forma perdia-se o

que a narrativa foi adquirindo corn o p

narrativa de Joventino uma construção,

de cola gem. de depoirnentos esta forma 5

No depoirnento de Seu Jove exis

ern que nao gravava as suas histOrias

seleção do que irnportava dizer e climE

cantador existe urna intenção literária, s

experiéncias partilhadas, nao pode rea

depoimento.

que o cantador ia se acosturnando corn a

sem mñsica. Ao mesmo tempo não estava

e acontecerarn em dias diferentes ou em

n texto coerente, claro e limpo, fosse a

rnas falas que se completavam, dividir

rn, o trabalho, mas ao final do processo

rcurso da rnemória do cantador, o sentido

ir do tempo. Me dei conta que existia na

a elaboração, e que se adotasse o mélodo

perderia.

urna preocupação corn a linguagem. Os dias

rviarn corno rnornentos de elaboração, de

ão do que era apenas acessório. Na fala do

texto, construldo oralmente durante anos de

r o rnesrno tratamento dado a urn simples

0 universo de experiências de Jo

por versos e másicas, pot urn tempo c

dernoradarnente sobre os rnais diversos

longas, nao adiantava querer diminuir

respostas rapidas. A conversa corn Seu J

6 diferente do rneu. Este tempo apare

cantador dirninui o ritmo da fala, repete

urn coco que faz parte do seu repertório.

mtino 6 rnarcado pot histOrias de aventuras,

èrente no qua! ainda 6 possIvel conversar

;suntos. As nossas conversas sempre foram

tempo, trazer perguntas prontas para obter

e sernpre vai ser longa porque o seu tempo

na narrativa ern mornentos nos quais 0

alavras, faz longas pausas ou rnesrno canta

Para perceber que existe urna reocupaçao corn a forma na narrativa do

cantador foram necessários muitos enco tros. Se depois das primeiras gravaçöes eu

tivesse voltado para casa e elaborado a transcrição, urna pane importante desta

histOria não seria contada. 0 depoimento seria, sern düvida, urn importante documento

sobre o coco, o trabaiho na agricultura na pesca artesanal e sobre a rnernória, mas

näo teria a expressão poética que o pr prio cantador busca irnprimir ao seu relato.

a

a.

I
d
C

C

ri
or
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Quando me dei conta de todas essas 	 presentes no depoimento percebi

o quanto precisava meihorar a transc

Busquei aos poucos me contamin r pela voz do cantador, sell de dizer as

palavras. Cada vez que escutava os depoii nentos descobria uma palavra diferente, tima

nova possibilidade de uso da pontuação. a corneço achei que era preciso colocar em

notas algurnas informaçOes sabre os ge tos, as interferéncias de outras pessoas no

momenta das conversas, a significado d algurnas palavras que nao fazem parte do

men vocabulário. Corn o tempo, fui des brindo que muitas destas informaçOes eram

desnecessárias e que a uso correto da pontuação e a utilizaçAo de alguins sinais

gráficos seriam suficientes para transmiti 7 a tom da narrativa. Passo agora a discorrer

urn pouco sobre as soluçOes encontrads ao longo da pesquisa, sobre as muitas

tentativas de fazer um texto escrito falar.

2.1 Historiadores, folcioristas e

Nos estudos mais recentes sobre a literatura popular oral, em especial sabre os

cantos populares, é cornum encontrar ant ,,s dos textos uma explicacao de como foram

feitas as transcriçOes. Todos estão de acoi do que seda ilusao pensar em urn método de

transcriçAo que pudesse substituir a text:) na sua riqueza e especificidade. Mas

nem todos compartilham da mesma opinião acerca da apresentação dos textos, ou

seja, para quem estamos escrevendo, jwe Jeitor queremos atingir, que cuidados

devemas dispensar no momenta da trans$içäa, que aspectos queremos privilegiar.

0 avanço nas questOes relativas ao texto oral é resultado de uma série de

pesquisas que se utilizam apenas de dpoimentos orais como fontes. Entre estes

estudos estão aqueles desenvolvidas por historiadores que buscam, atraves das

entrevistas, respostas para questOes não abordadas pelos documentos escritos, pelos

vestIgios dii nossa civiiizaçao.

S

S

I

S	 1 Esta é uma das preocupaçOes do grupo de p
	

do Laboratorio de Estudos da Oralidade,
coordenado pela Prof' Dr' Maria lgnez Novais J
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0 uso de fontes orais pelos nao é nenhurna novidade, mas ate

poucos anos atrás não havia ainda uma peocupação corn o caráter subjetivo deste tipo

de documento. Como alirma Alessandro Portelli, "A História Oral não mais trata de

C,

labs que transcendem a interferencia

subjetividade, rnemória, discurso e diálc

seu papel na criaçao dos docurnentos da

historiador se caracteriza pela multipli

interpretaçOes dos entrevistados, nossa ii

Os documentos que resultam da

portanto, fruto de urn interaçAo entre (

escrito, construIdo nesta relação, traz

subjetividade; a Flistória Oral trata da

2 o historiador percebe a importância do

tória oral. Para Portelli o texto criado pelo

tde de vozes e interpretaçäes: "as muitas

e as interpretaçOes dos leitores."3

de entrevistas em pesquisas são,

sujeitos sociais que se confrontam. 0 texto

marcas do pesquisador, sua intenção, seus

objetivos, e por esta razão é necessário

documento está ligado.

No caso de alguns projetos de

aos leitores o tipo de projeto a que o

Oral, como a realizado pelo Centro de

Pesquisa e Documentação de HistOria Cc

dos pesquisadores era obter depoimentos

ocorridas no pals a partir da década de U

transcriçOes seguia as seguintes etapa

copidesque. A transcriçao seria portan

versäo entravam todos os diálogos, tc

linguagem falada. Após esta fase o

esciarecer düvidas quanto aos nomes

A fase de ajuste do documento para a

ficar claros as objetivos do projeto.

(concordancia, regéncia verbal, orto

mporânea do Brasil - CPDOC, a intenção

atores ou testernunhas das transforrnaçOes

a. Segundo Alberti, a processamento das

transcrição, conferencia de fidelidade e

a primeira versão do documento. Nesta

s as hesitaçOes e "erros" cometidos na

recorria ao entrevistado para

referéncias a nomes de ruas e lugares.

de leitura é a mornento em que devem

ao copidesque "corrigir erros de português

acentuacão), ajustar o texto as normas de

.

unificaçAo estabelecidas pelo programa fmaiüsculas e minüsculas, numerais, sinais

coma aspas, asteriscos etc.) e adequar a lifiguagem escrita ao discurso oral (esforco no

2 PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender
História Oral. Projeto Histária, it 15, abril de 19

ldem, op. cit., p. 27.
ALBERTI, Verena. HistOria oral: a cxperiënc

Documentaçäo de História Contemporânea do Br

pouquinho: algumas reflexoes sabre a ética na
p. 26.

i do CPDOC. Rio de Janeiro: Centro de Pesquisa e
sil. 1989.
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qual a pontuação desempenha papel

elaborados pelos pesquisadores do CPI

propostos pelo programa, ou seja, as

todo momento que ali estão contidas i

polItica e social do pals e que estes

virem a püblico. Caso interesse ao

atores envolvidos nos movirnentos s

gravadas e nao apenas Icr as trans

CPDOC serve para esclarecer o qu;

pesquisa em que foram elaborados os

As pesquisas desenvolvidas no

estão voltadas não apenas para o cont

sobre deterrninados assuntos, o percur

da história. São as palavras do

principalrnente, busca-se preservar as

narradores que tern urna relação

Neste sentido os textos

estão bern de acordo corn os objetivos

que venharn a icr estes textos sabem a

sobre determinados aspectos da vida

receberarn urn tratamento antes de

fazer uma análise dos discursos dos

s e politicos, seth necessário ouvir as fitas

s. 0 exernplo do trabaiho realizado pelo

e importante estar atento as condiçOes de

s orais.

de Estudos da Oralidade da UFPB

das narrativas, as opiniOes dos narradores

urn motivo ou tema ao longo do tempo e

que interessam, suas intençOes, e

da oralidade, já que estamos diante de

corn a palavra falada.

0 depoimento de Joventino é
	

texto criativo e por esta razão não posso

interferir neste texto corn a intenção de

transcrição pura e simples, scm a ml

"isolarnento do püblico leitor" ou

Acredito que muitos foicloristas e

intencionados, partilharam desta o

contos e historias destinadas ao pOblico

que facilitar a leitura é respeitar o outn

corno afirrna Portelli, passa pelo reconh

Em algumas transcriçOes a

pesquisador e do narrador se mostra Ia

estavarn presentes no mornento da

urna lingua diferente. E o caso de

o contador, gerairnente iletrado ou

a leitura. Segundo José Carlos Sebe, a

diieta do pesquisador, pode provocar o

a urna "ma recepção da mensagem".

da cultura popular, ernbora bern

durante muito tempo e modificararn os

Hoje percebernos que rnais importante

sua cultura, sua linguagem, e este respeito,

da diferença.

entre os universos culturais do

evidenciada que parece que as pessoas que

viviarn em mundos diferentes, falavam

transcriçOes de contos populares nas quais

tbetizado, narra suas histórias diante de urn

I,	
$ Idem, op. cit., p. 136.
6 BOM MEIHY, José Carlos Sebe. Manual de

	
Oral. São Paulo: Ediçöes Loyola, 1996.
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pesquisador da cidade, pertencente ao r

em tornar evidentes certas diferenças sc

pot transformar a narrativa num texto

transcrição que faz pane do acervo do Is

Popular - NUPPO, da Universidade Fe

narrado por Fernando Ferreira, foi gra'

denominada "Jornada de Contadores de

da escrita. A preocupação do transcritor

e culturais através da linguagem, termina

de ser lido. Vejamos o exemplo de uma

) de Pesquisa e Documentaçao da Cultura

da ParaIba. 0 conto A drvore da ,niséria,

em 1976 e cornpOe a sénie de narrativas

"Al ficô a morte Ia incima. Al o nutleru de genii foi crecénidu, crecéndu, crecéndu,

era veihu carquëju di tôdu jeitu i avIa inorti. Al us paIzi decretáva guérra, u

camarada vin'a entri a vida i a morti Jnais...iscapáva."

As marcas sociais e culturais do narrador foram evidenciadas na transcriçAo

mas a presença de estereótipos é tao forte que o leitor passa mais tempo tentando

imaginar o que estava sendo dito do que acompanhando o desenrolar da histonia. Os

pesquisadores que fizeram parte da equ pe responsável pela transcrição dos contos

recebiam urn treinamento baseado nas re ornendaçOes de Antonio Houaiss, que fazenì

parte do "Projeto de normas de transcrio fonética para fins folclOricos", escrito no

ano de 1960.. 	 Naquela época os folcloristas estavarn interessados em perceber as

I. "diferenças de pronáncia de região para região e ainda de carnada social ou cultural

para camada social ou cultural dentro de urna mesrna região". As marcas de uma fala

regional estão presentes no trecho da tral scnição apresentado mas o que se torna .mais

evidente é a diferença cultural e social er tre o narrador e o transcnitor. Quern mona na

região nordeste, seja rico ou pobre, let ado ou iletrado, nao diz em cima, nümero,

jeito...

Antes de serem publicados, os

o mesmo trecho:

"Ficou a Morte là em cima. Desse

námcro de genie foi crescendo, cr

jeito c não havia monte. Os paises ci

morte mas escapava."

recebiam urn novo tratamento. Vejamos

em diante nao houve mais mortandade. E o

tdo, crescendo. Era veiho, carquejo de todo

avam guerra, camarada vinha entTe a vida e a

HOUAISS, Antonio. Projezo de normas de i
Nacional de Defesa do Folciore (mimeo.) Rio de

Yo fondrica para fins fokloricos. Campanha
marco de 1960.
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Parece outro texto, as marcas de fala regional saIram, as marcas culturais

também e, principalmente, ficou de fora b ritmo próprio da narrativa. 0 narrador não

disse: "desse dia em diante não houj'e mais rnortandade". Esta inforrnaçao é

desnecessária tanto para o narrador qua:

histOria desde o inicio. Outro aspecto

"camarada vinha entre a vida e a morte...

urn tratamento, uma maquiagern - foram

todas as hesitaçOes, pausas e lapsos de n

forte que a fidelidade ao narrador, ao seu

utilizados para rnanter a atenção dos c

para o leitor que vinha acompanhando a

ser mencionado é a supressão da pausa

escapava". 0 texto, no seu todo, recebeu

os "erros de português", retiradas

A preocupação corn o leitor foi mais

de contar a histOria, aos recursos por ele

pan esticar a narrativa o máximo

possivel. Neste ponto é importante fazfr uma ressalva: nas normas propostas por

	

•	 Antonio Houaiss não existe qualquer i9dicac5o no sentido de retirar das narrativas

orais o que ihes e prOprio. Como afirma 4 autor:

"Estas normas se recornendarn	 ado para a representaçao do material folclOrico

de base verbal era a estrutura d verso, a métrica, os ritmos, as estrofes e todos

os apoios fonéticos lundamentais q os caracterizam são também caracterizadores

de uma ambiôncia, de uma técnica e e uma arte populares."

	

p.	 Esta ambiencia de que trata o 	 nao 6 ressaltada no exemplo escolhido. Se

a intenção era evideneiar os traços

relaçAo do narrador corn as palavras,

diferenciar a pronüneia de algurnas

quanto para o narrador popular?

Segundo Doralice Alcoforado e

sociais e culturais de pronüncia, a

os sons da lingua, por que a necessidade de

que 6 a mesma tanto para o foiclorista

del Rosário Suarez Alban:

.
	 "Urn dos dilernas para a fixaçâo 	 de textos orais populares consiste, de urn

lado, em nào poder submete-los a
	

de força da convenção ortografica e, de

outro, em adotar grafias discrimi 	 earregadas de preconeeitos contra a

expressão popular, marcando fentrnenos que estão generalizados tambern em

dialetos de prestigio, mas que 	 por isso são representados pelo sisterna

ortográfico vigente." 	 I

idem, op. cit., texto scm numeraçäo de páginas
ALCOFORADO, Doralice Fernandes Xavier l e ALBAN, Maria del Rosário Suárez. Romanceiro

Ibdrico na Bahia. Salvador: Livraria Universitári, 1996, P. 19.
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i.

A publicaçao dos romances

outras cidades do interior da Bahia,

transcrição que buscava privilegiar a

ocorrência", e corn isto ficararn de

titubeios, algurnas repetiçOes, equIvocx

pessoas que nao participavarn diretarnc

portanto, de acordo corn a intenção p:

leitor perceba no meio das várias vex

atravessou pelo menos cinco séculos

concordancia corn os objetivos da pes

excluIdas da transcrição.

No nosso caso são exatarnente e:

são elas as responsáveis pelo desenho do

servern para rnanter a atenção dos OUViT

dar tempo ao narrador de organizar os

desejamos manter. E através delas que

urna fala tradicional, construlda no cotü

nas relaçOes informais corn a escrita.

Alguns pesquisadores acreditarn

do narrador ou cantador, seria possIvel

prOprias do discurso oral. Vejarnos urn

cantadora de romances:

"( ... ) informante sentada todo o terr

(tamborilar na mesa), tronco e C;

mImicas (indlusive faciais) de açOes

E irnpossIvel irnaginar que

rnovinientos corn a cabeça e os dedos.

narrativo nao ajudarn a entender o rorna

do mornento, as intençOes da cantadora.

Jos por rnulheres que vivern ern Salvador e

indo as autoras, obedeceu a urn critério de

ma rornancIstica existente em cada versão-

ra marcas da oralidade corno hesitaçOes,

interferéncias dos pesquisadores e de outras

da entrevista. A chave de transcrição esta,

Leira da pesquisa, ou seja, lazer corn que o

s apresentadas, "a invariante ternática que

tradiçAo"	 De forma consciente e ern

.sa, algurnas rnarcas do discurso oral foram

marcas do discurso oral que interessam,

o. Se as hesitaçOes, titubeios e repetiçOes

para esticar a narrativa, Cu rnesrno para

)s da experiência, são estas rnarcas que

emos identificar ern algurnas narrativas

de trabaiho, nas relaçOes cornunitarias,

através de urna descriçao da performance

abelecer ao texto algurnas caracterIsticas

iplo de descriçao da performance de urna

corn constantes movirnentos de braços, dedos

;a, marcando compassos musicais, fazendo

trais C narrativas..." '

rnulher estivesse todo o tempo fazendo

teihantes gestos colocados fora do contexto

, não trazern para 0 texto escrito a emoção

énfase deve estar nas palavras, nas pausas,

Idern, op. cit., p. 20.

	 J,essoa,
BIAO, Armindo Jorge. Aspectos do cornpotamento corporal em performances de poesia oral.

Caderno de tenor do Mestrado em Letras, Joao 	 Série II, n.1, 1989, p. 69.
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I

nos recursos sonoros. Caso seja

no contexto narrativo.

Dentre as razôes apontadas para a

murrniIrios, hesitaçoes, a principal delas

urn leitor comurn. E aI lacilitam a vida

reclama da escrita emaranhada de Guirna:

trilhados por Riobaldo, se delicia cm

personagens. E de onde vem esta fala?

realimentou a escrita através da oralidade

A partir de uma sugestão da profi

de alguns recursos literârios presentes n

Grande Sertao: Veredas e no Meu do o

no texto escrito as pulsaçOes do texto ora

urna descrição dos gestos que ela aconteça

o inclusao de palavras repetidas, siléncios,

ntinua sendo o entendimento do texto por

ste leitor. Ora, a maioria dos leitores nao

s Rosa, ao contrário, percorre os caminhos

as armadilhas e labirintos da fala dos

rnarães criou uma lingua nova ou apenas

ora Maria Tgnez Ayala, resolvi lançar mao

obras de Guirnaraes Rosa, em especial no

uaretê, na tentativa de deixar transparecer

I

I

2.2 0 percurso inverso

Buscar em Guimaräes Rosa solu Oes para a transcrição de registros orais nao

significou analisar a produçao do autor, ou mesmo comparar os modos de falar dos

seus personagens ao modo de falar d Joventino. Procurei, através da leitura do

Grande Sertao: Veredas e, principalmen e, do conto Meu do o Iauaretê, captar aquela

ambiência do texto oral, da literatura p pular, mencionada por Antonio Houaiss. A

escolha das duas obras não foi arbitrari a já que o escritor utiiza-se de urna tdcnica

semelhante àquela adotada pelos cientis as sociais, antropólogos e historiadores para

contar a histOria, ou seja, as personag ns estão narrando sua experiência para urn

visitante estranho ao seu mundo.

Ern Guimaraes Rosa não existe

uma fala regional. Para Cavalcanti Pr

dialeto, "o que ocorreu foi ampla utiliz

analogia, principalmente, fornecido os

intençAo de reproduçAo documental de

o autor não inventou urna lingua, urn

de virtualidades da nossa lingua, tendo a

rsos de que ele se servin para construir

I

I
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uma fala capaz de refletir a enorme ca

do discurso se perde quando nos

diferenças entre falantes de culturas e r

anteriormente. 0 que aproxima o texto

é a presença, de forma misturada,

indianismos e de alguns recursos de

emelhante ao das narrativas populares

Teresinha Souto Ward no seu

Veredas, examina os processos

orals a sua ficçao. A autora desenvolve

de alguns dados obtidos em entrevistas

afetiva do seu discurso." 12 A carga afetiva

de estereótipos para expressar as

sociais distintas, como foi mencionado

Guimarães da fala dos narradores populares

latinismos, arcaIsmos, palavras eruditas,

que imprimem an texto um ritmo

o 0 discurso oral em Grande Sertao:

pelo autor para incorporar Os elementos

analise linguIstica do texto e uma analise

moradores de Arias cidades do north de

Minas, malores de 60 anos, contadoçes de histOrias, corn pouca instrução ou

nenhuma. Diante da irnpossibilidade $ uma descrição realista do discurso oral,

Guimarães evidencia no romance urna"ilusao de oralidade". Segundo Ward esta

i!usão de oralidade transparece na uti izaçao de algumas indicaçOes de pausa e

1 

entonação do narrador e certas

pronüncia." 13

Através da pontuação procurei,

hesitaçOes, titubeaçoes e, ern alguns

corporais por parte do cantador que se

expressOes. Transformar em texto escrit

da sua voz no papel, acrescentando os

recursos de estilo.

Em muitas transcriçOes não

alguns pesquisadores, quando o nai

informaçao incorreta e ele próprio se

preservar as incorreçOes. Optei por it

mesmo porque a presença de lapsos

prejudica o entendimento da histOria.

ortográficas sugestivas de grafia de

minha transcrição, evidenciar as pausas,

os, sugerir a utilizaçao de movimentos

em corno complernentação de palavras ou

a fala do cantador 6 corno fazer urn desenho

de pontuaçAo que no discurso são

"erros" ou enganos do narrador. Para

percebe que disse alguma palavra ou

ga de corrigi-la, não ha necessidade de

cortar estes mementos da fala do cantador,

mernOria e informaçOes incompletas não

"enganos" do narrador, as palavras que se

I.

2 PR0ENçA, M. Cavalcanti. Tr/has no Grande
	 Ministério da Educação e Cultura/Serviço de

Documentação, s/d, p. 75. (cadernos de cultura)
13 WARD, Teresinha Souto. 0 discurso oral et Grande Sentao: Veredas. So Paulo: Duas Cidades,
1984, p. 29.
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repetem, nAo "empobrecem" a

das marcas do discurso oral. Para

"0 fenomeno da repetiçäo na

mensagem que não dispöe de

linguagem, este fenómeno é

linguIstica menos pura, este

cornunicação oral, deve ser

linguagern, corno urn efeito de

Quando Jove menciona sua vida

algumas palavras funciona como

que ele se define, que os outros

a repetiçao de algumas palavras im:

aproxima da müsica e dos versos do

o contrário, a repetição de palavrase uma

Barthes e Eric Marty:

oral tende a modificar a natureza de urna

Se, an nIvel de urna concepçao positivista da

Jo negativo, por implicar urna performance

o de repetição, de redundância, pie afeta a

rado, numa visao menos mecanicista da

io do sujeito." 14

trabalhador na agricultura a repetição de

do sujeito social. E através do trabaiho

de Forte Velho o identificam. Mém disto,

urn ritmo próprio a narrativa, ritmo que se

A escrita de Guimarães Rosa me ii ispirou durante todo o processo de passagem

do texto oral para o texto escrito. Nu ica live a intenção de copiar palavras ou

soluçOes adotadas pelo escritor. Em alg ins momentos chegava a ler a narrativa de

Riobaldo ouvindo a voz de Joventino, seu jeito de dizer as palavras, suas frases
ip	 curtas, a utilização de pausas em momen os que näo são aqueles que usarnos na nossa

escrita.

Não existe aqui uma proposta de

todas as narrativas orais. Cada narrativa,

corn o seu tempo, carrega as marcas des

textos construIdos em diferentes cor

incorporar ao seu texto os momentos md

do outro nao significa uma total sub

diferencia alguns trechos do depoime

contadores de histórias são os momento

"criar" palavras que se aproximam do qu

Para terminar quero contar uma

Seu Jove, a transcrição de alguns

ri método de transcrição que se aplique a

da texto que surge a partir de um diálogo

tempo, não serve de exemplo para outros

:tos narrativos. 0 pesquisador precisa

e ünicos da fala. 0 respeito peta voz

ao que está sendo dito. 0 que

Lo de Joventino de outras narrativas de

nos quais interferi no sentido de conseguir

foi dito.

Lória. Uma tarde resolvi conferir, junto corn

dos cocos que aparecein no depoimento.

14 BARTHES, Roland e MARTY, Eric. 0r2 	 Trad. Teresa Coelho. In: Enciclopddia Einaudi.
Rio de Janeiro: Imprensa Nacional - Casa da 	 1987, p. 48. (Oral-escrito, argumentaçào, 11)
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Tinha aigumas düvidas sabre trechos e

contexto dos versos. Expliquei a mini

orguihoso em ver seus cocos escritos no

Jove não se rnostrou nern urn pow

compiernentar trechos que estavarn incoi

versa de urn coca dc ja "tirava" o restan

cocos servia apenas como mais uma opo

o presente as momentos das brincadeira

cochicha urn coca ao ouvido do tocador

mas a leitura de urn deies provocou urna i

Usina grande
•	 quando apita

6 tao bonito
o que se olce em Nazaré

Os operário
Sc levanta a rneia noite
vai trabaihar
na usina São José

palavras que nao faziam sentido dentro do

intenção para o cantador, que se sentia

apel, e comecei a ler minha transcriçAo. Seu

interessado em corrigir os versos on

pletos. Antes mesmo de terminar o prirneiro

da cançao. Para dc, ouvir alguém lendo as

unidade de avivar a rnernória, de trazer para

nos quais uma dançadora on outro cantador

kjustei aiguns versos, compiernentei out.ros,

ação diferente. 0 coco era a seguinte:

I

Li a transcrição dos versos co a foram cantados por Seu Jove, faiei as

palavras oice e os opera rio e esperei que dc cantasse a coca. Joventino ouviu calado.

Meio desconfiado, baiançou a cabeça e me falou de sua adrniraçao pelas pessoas que

St tinharn instniçAo, que sabiarn icr e podiam encontrar alguém numa cidade

desconhecida apenas pelo endereço nas lacas das ruas. Na sua sabedoria, o cantador

dizia que aquelas não erarn as minhas F alavras, que a rninha transcrição dos versos

nao estava errada, cada pessoa tern seu eito de falar e aquele, certamente, não era o

meu, aquelas paiavras não faziam pafle d) 	 vocabulário. A escrita se revelava para

o cantador como urn vasto rnundo descbnhecido, que poderia aproximar as pessoas
a

rnas que naquele momenta nos separava tinda rnais:

"Eu tenho memória niuito boa, sO num ... a memOria sO não 6 boa pta leitura sabe

pruquê 6? Pruquê não teve quem b( tasse na aula. Tern urna coisa, se passasse, se en

passar, quem me dasse uma auia e I sabia oihar. E o major desgosto que tenho na

rninha vida ... é não saber ier, poi inc urn homem que num sabe icr 6 cego."

1.
	 (26/03/1996)
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Quando leio as histórias de Jove F

falar as palavras, da sua voz grave que, co,

do mar, e procuro guardar na memória aqi

quais aprendi a ouvir e a encontrar pessc

catálogos ou nas placas de ruas e cidades.

ro das nossas conversas, do seu jeito de

diz Seu Tuninha, parece corn urna sereia

s momentos de troca de experiências nos

sem precisar ler seus nomes nos livros,

6



CONVENçOES USADAS NA

[mirihas observacaes]

[?] palavras que nao ficaram claras no r

- indicador de gesto

cortes na seqiléncia do depoirnento

[ ... J trechos inaudIveis

—pausa de efeito, que pode

36

da transcrição

urn gesto ou a intençAo de esticar a narrativa

quais as vozes de outras pessoas foram

rápida, quase como se fossem uma so.

OUTRAS !NF0RMAç0E5:

- Utilizaçao de aspas em diálogos

incorporadas a narrativa.

- Junção de palavras que são ditas de

Ex: pr'aqui-pr'aculã, assim-assirn...

- Palavras, ou trechos de palavras, em

- Palavras em itálico denunciando

sozinho...

0

para marcar ênfase na pronüncia.

falar doce, amolecido: tardezinha, noitinha,

- Jove diz algumas palavras de urn j ito e em outro momento de outro, como por

exemplo muiher, mule, num, nao, recurar, procurar ... Optei por manter todas as

L]	 form as.

- Palavras como Iááá, atééé ... que	 pronüncia.

- Interrogação e exclarnaçao juntas o final de algurnas frases. Denunciam urna

pergunta que nao é bern uma pergu a e sirn uma afirmacao enfática.

0
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I.	 I
	 3 Joventino contu sua histéria

Primeiros encontros ...desencontros

No arm de 1994 possei a

atual dos cocos no Paraiba", coor

A pesquisa sabre as cocos no F

oportunidade de ler algurnas entre

vdrias locolidades de Joao Pessoa, a

de rnunicipios vizinhos corno Conde

charnou a atençäo.

No dia 18 de Julho de 1992,

pesquisadores do projeto, conversorar

Forte Velho, rnunicIpio de Santa Rita.

algurnos histórias do vido do contod

intrigada. Seu Joventino rnenciona que

fica bern práxirno ao Porto de Cabedeic

urn barco a feito olgurnos viagens p

aventuras de urn veiho cantador de

resolve viver nurno pequena vilo de

Paraiba, e que recebe as visitantes do

histórias. Soube, entäo, qua nao Serb

Forte Veiho é urna

foram vistas corn bons olhos par

estudante do universidade havia feito

sobre suas condiçaes de vido e trabaiF

pela possibilidade de irnplantacao tie

Porte do projeto de pesquisa "A situaçao

pela prof essora Maria Ignez Novais Ayala.

ba jd estava bern adiontoda e tive a

s feitas corn contadores e dançadores de

dos bairros do Torre e Mandocaru, a

Santa Rita. Urna destas entrevistos me

berto, Andrea, Tflnia, Monica e Werber,

corn Seu Joventino, contador de coca de

A conversa foi pontuada par cocos e par

r. Urno Porte desta conversa me deixou

andou palo mundo" todo. Como Forte Veiho

ra provdvel qua a cantador tivesse tornado

Brasil. 5eria muito born ouvir o relato dos

que, depois de rnuitas viagens pelo mar,

adores e agricultores, ao longo do Rio

ide, interessados em ouvir seus versos e

conversar corn Seu Joventino.	 H

privoda e as pesquisodores do projeto n5o

dos proprietdrios. Alguns anos antes, urn

corn as rnorodores do localidade

o. Os proprietdrios, sentindo-se orneaçados

urn projeto de reforrna agrdria nos suos

KI

•	 I
As informaçUes reunidas pelos bolsistas encojitram-se em Relatos de Visita e transcriçOes de fitas,

contendo entrevistas e gravaçOes de cocos, arquivdas no Laboratório de Estudos da Oralidade - UFPB.
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terras, pussoram a oterrorizor as rnorc

estranho que entrasse no propriedode,

A vontode de conhecer o

ano de 1994 fui ate Forte Velho. Tc

qualquer turista nurn dia de domingo, i

do 'toka do Carnarao°, restaurante

descobrir a casa do cantador, todos

localidade. Conversei corn urn dos pr'

queria conhecer o cantador de coca,

brincadeiro. Estava sozinha, nao tinha

Seu Joventino estava em

Perguntei 5€ lernbrava dos

e a olhar corn desconfiança qualquer

ilmente se fosse estudante.

foi maior que o ternor e em Junho daquele

i urn barco no Porto de Cabedelo, coma

ressada no passeio peio rio € nos deilcias

urn dos proprietdrios. Näo foi dificil

ihecern Seu Jorge, coma é charnado no

etdrios, tentando deixar bern claro que

seus versos e histOrias de noites de

nern cameras.

€ me recebeu corn certa desconfiança.

que haviam conversado corn ele dois anos
I

antes e ele me disse que era difIcil Iernf,rar de todas as pessoos que o procuravarn.

Estdvamos em Junho, rnês de festas de Säo Joäo e Süo Pedro, e perguntei se nao

inc acontecer uma brincadeira de coca naqueles dias. Seu Jove me disse que podia

marcar urn coca Para o Säo Pedro, se et quisesse. Esta noite de Sao Pedro passou a

fazer porte dos histOrias do cantador Cada vez que escuto o seu relato procuro

entender o que realrnente acontec u. Hoje, depois de muitos encontros €

conversas, percebi que Seu Jove

pesquisadora mas a turista que a

interessada ern conhecer o canto

convincente. Nao era rninha intençao

divertir ou fazer fotograf ins. Mas foi

para a brincadeira de coca nao a

:eu no sua casa num dia d€ domingo,

a dança. Meu disfarce foi realmente

urna bnincadeira de coca para me

que Seu Joventino entendeu.

Na noite de Sao Pedro ano chegarnos eu, Adniano € Ricardo corn

cadernetas, gravadores e rndquinas fo ogrdficas. Na palhoça, em frente a casa de

Seu Jove, Jd estavam algumas pessoas, no maionia homens. Nesta noite conhecernos

Seu Nelson, tocador de zaburnba de Ribeira, sItio vizinho; Ant6nio, cantador €

tocador de ganzd € bona Joana, don 	 2 que sempre acornpanha S€u Jove nos

•	 cocos. Alérn destes que conheco par 	 havia outros quinze dançadores. bona
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Severina, esposa cia Seu Joventino, f i
	

todo o tempo olhando a brincodeira do

janela do sue case.

As mulheres dançavam muito onito, sempre series, de urn jeito quase

solene. Alyurnas ajudavom os hornens alernbrar as versos, salem do rode, decidiam

o qua sane centado € depois voltavain parc o passo. Seu Jove tirava Os COCOS

balançondo o ganzd € o corpo todo. Corneçava pela resposta € logo era seguido pelos

tocadores a dançadores. bepois qua t).dos haviarn relembrado 05 versos, tirava 0

coco. Corn o tempo percebi urn clime tranho: os homens reclarnavam a falta cia

bebida, Seu Jove tiravo urn coco a logo sale do soldo. Eu sobic qua em coco nao

pode falter bebida, sd nao sable qua ér mos nós qua estdvarnos ' t bancando" a taste.

Carte hora, Seu Jove cantou urn coco de despedido, tomou seu ganzd e foi embora.

As mulheres também foram desaareLendo € 56 ficaram Seu Nelson a trs ou

quando Seu Nelson cantou:

de portos £ janelas fechadas. Poguel urna

ui ernbora. Ouvi o relato desta noite vdrias

itador corno aquela mulher, corn jeito de

de Sao Pedro a nao pagou nern mesmo urna

res. beixo pare Seu Jove o relato, em

quatro donçodores. Estdvarnos de sal

Ô dono do case

Pro qua me chernou

Sam corner eu num sub

Sam beber eu nurn you

Seu Jove jd estava no sue casc

bebida pare os ültimos que ficaram a

vezes e nunca fui reconhecida palo c

turista, qua rnorcou urn coco nurna

bebida pare os cantadores e

detaihes, desta história.

Transcrevo agora alguns cocos

junho de 1994.

Joventino - Othe o coco ... quando
canto que nunca brinquei, meu coco é es

•	 Boa noite men povo todo
Boa noite meu pessoá

ouvi naquela noite de Sao Pedro, 28 de

chego numa presença pra cantar, chego num
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Boa noite pta quern chegou
Boa noite pra quern chegar

02 02 02 co 00 02 02 02 02 02 02 02

Joventino -	 Senhora doria da casa
.
	 Me dé licença prirneiro

A resposta -	 A sua casa 6 muito boa
Seu zabuniha 6 verdadeiro

Joventino: Sempre acontece quando cheg( numa casa desconhecida pra brincar, né? E

obrigado louvar o dono da casa, në? E eu sei que eu digo boa noite quando eu chego,

boa noite pta quem chegou e boa noite pta quem chegar ... [repete o "boa noite"]

02 02 02 co 02 co 02 02 02 02 02 02

Joventino - (Mas) ô rosa ô for
O que rosa pta cheirar

Resposta -	 Eu queria ser a rosa
Da roseira de Iáiá

02 02 02 02 02 02 02 CV 02 02 02 CV

Joventino -	 Eu tenh' saudade da roxa
rnamãe
Saudade da roxa eu tenho
rnarnäe

Resposta -	 A roxa tern urn denguinho
o rnarnãe
Quo as outra maca nurn tern
o rnamãe

02 00 02 02 02 CV 02 02 02 co 02 02

AntOnio -	 Marcha pta Ia marcha pra IA
Marcha pta IA quo eu lambS ou

Resposta -	 Eu tava na beirà da praia
Eu vi o barc'quando quebrou/ ii quando o meu amor passou

02 02 CV 02 02 co 02 co co 02 02 02

AntOnio -	 O menina do dente de ouro
Parece urn tesouro na boquinh dela

Resposta -	 Se eu pudesse e tivesse dinhei o
Eu ia a Barreiro e casava corn-la
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U

cv cv cv cv cv cv

Joventino -	 Jogador sorte o baraiho
Qu'eu num qucro jogar mais

Resposta -	 Jogue o rel jogue o valete
Jogue a dania e jogue o as

cv cv cv cv cv ca

Joventino -	 Ajoelha Chiquinha ajoelhou
Resposta -	 Ajoelha no colo de ïôìô
Joventino -	 Ajoelhou ajoelhar
Resposta -	 Ajoelha no colo de lôiô
Joventino -	 Ajoelhou ajoelhar
Resposta -	 Ajoelha no colo de Iôiô
Joventino -	 Ajoelha meu povo ajoelhou
Resposta -	 Ajoelha no colo de IOiô
Joventino -	 Ajoelhou ajoelhar
Resposta -	 Ajoelha no colo de Iôiô
Joventino -	 Ajoelha meu povo ajoelhou
Joventino -	 Ajoelha no colo de Iôiô
Resposta -	 Ajoelhou ajoethar....

cv cv cv cv cv cc

Jovenlino -	 Estrela D'Alve
que no du mais brilha
a lua eclipa
cu me vejo além

Resposta -	 Esse 6 o derradeiro coco
IIrio roxo
cu me you também

cv cv cv cv cv cv

Nelson -	 Eu vi cu vi eu vi
Eu vi a rosa amarela

Resposta -	 Eu vi a dona da casa
Eu vi o cahebo dela

cv cv cv cv cv cv

Nelson -	 Esta casa n'é de paiha
.Esta casa n'é de telha

Resposta -	 Mas a dona desta casa
N'é bonita e nem 6 feia

¼ 00	 00	 00	 00	 00	 cv

cv	 cv	 co cv	 co	 cc

cv cc cv cv cv cc

CD - faixa 8

cv cv cv cv cv cv

cv co cv cv cv cv

cv cv cv cv cv cv

00	 00	 00	 00	 00	 00
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Antonio -	 Arnolei rneu machado
•	 0 ferreiro quebrou

Resposta -	 Inda hoje eu plantel cana
Arnanhã sou lavrador

CO CO GO GO GO CO CO GO GO GO GO GO

•

I	 Nelson -	 You m'ernbora desta casa
Nunca mais cu venho cá (Mari;)

•	 Resposta -	 Ole Mario old Maria

Nelson -	 Bate a marreta no bumba
Cuidado pta num errar (Maria)

I	 Rcsposta -	 Ole Mario old Maria

•	
GO CO 00 GO GO GO GO GO GO GO GO GO

• Resposta - Viuvinha não chore não
Viuvinha nào va chorar
Viuvinha não chore näo
Que seu arnor torna a voltar

Joventino - Ai se corona se vendesse
IJma foiha era urn tostão
Eu bern sei que tO roendo
Mas nurn dou dernonstraçao

Resposta - Viuvinha nAo chore não
Viuvinha não vá chorar
Viuvinha não chore näo
Que seu arnor tOma a voltar

Joventino -	 Eu you que VOU Cu you que VO

Quando eu digo sei que you
Sc Cu num for na lancha nova

•	 Ai cu you no rebocador

•	 I	 Resposta -	 Viuvinha não chore não...

Joven tino -	 No tempo que cu to arnava
Passava cerca de espinho
1-Joje Cu pago a dinheiro
Pra num veto scu focinho

Resposta -	 Viuvinha nAo chore não...

Joventino -	 Ai rnenina dos olho d'água
Num olhc pra mim chorando
Que o povo tao dizendo

•	 Que nós dois ta narnorando
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Resposta -	 Viuvinha não chore não...

Joventino -	 Ai menina minha menina
Seu cabelo de repol
l3ote a chaicira no logo
Cuida em um café pta noi (n&

Resposta -	 Viuvinha não chore não

[Segue embolundo. Näo foi possIvel tron

Go Go Go Go Go Go

Nelson -	 Ai o sol salu
Vai rompida a madrugada

Resposta -	 Dá lembrança a Lianor
Que cia é minha namorada

•	 Go Go Go Go Go Go

Nelson -	 01 são quatro menina
São quatro fuiô

Resposta -	 São quatro imbigada
Danada que cu do

Go Go Go CO Go Go

Nelson -	 Estrela polar vem Ia bra
Jogando o mar pela proa

Resposta -	 Estrela polar tern trés 13
Bonita bern feita e boa

Go Go CO Go Go Go

Nelson -	 Eu sou da roxa morena
Eu já rnorei na cidade

Resposta -	 E o jornal da manhã

•	 j	 Que vem trazer novidade! E qi

Go Go Go Go Go Go

Nelson -	 O rnoça vocé 6 minha
6 bonitinha
sua beleza me mata

Resposta -	 E bonitinha
é do arnor
amanhã eu you

•	
na praia da Jabiraca

krever todos os versos]

Go	 CO	 CO	 Go	 CO	 Go

1 0 00 Go CO Go Go

Go	 CO	 CO Go	 Go	 CO

Go Go Go CO Go CO

em me traz novidade

Go	 Go	 Go	 cc	 Go	 CO

U
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w	 w	 00	 00	 00	 Go

Nelson -	 O marnãe cadë Guilherrne
Anda perdido no mar

Resposta -	 A fortaleza gerneu
(Mas/Ai) deixa a coca enrolai

Ct)	 Ct)	 00	 Ct)	 00

Nelson -	 Eu canto esse coca
Canto outro e you embora

Resposta -	 As menina tao dizendo
Nao vá nao quo a bumbo cho

tV	 00	 00	 Ct)	 00

Nelson -	 O dono da casà
Pra quê me chamou

Resposta -	 Sem corner eu num saio
Scm beber eu num you

00	 00	 00	 00	 Ct'	 Ct'

LX?	 LX)	 00	 00	 00	 LX)

CD - laixa 24

Ct'	 Ct'	 00	 00	 LX)	 Ct)

.

0

Brincadeiro em Costirtha

Urn arm depois cia noite de sad Pedro de 1994, encontrel Seu Joventino

numa festa em Costinha, praia do lito ci norte do estado, bern prdxima a Forte

Velho. Era urna festa prornovida peki prefeitura de Lucena e alguns grupos se

apresentaram em frente a Igreja, entr eies a "Barca" des mulheres de Cabedelo e

a Grupo Folcidrico do Serviço Social do Lornercio - SESC.

Encontrei mais uma vez Ant6ni , bone Joana, Bela e Marlene. Seu Jove

reclamou do pouco tempo que tinha pa ,a cantor seus cocos. Corneçou corn o "boa

noite" e foi seguido par bone Joana e A tônio:

Joana -	 La vern a navio da Costinha
Aquele quo mata baleia

Resposta -	 Tern urn canhao pela proa
Tern urn farol quo alurnôia
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CO	 CO	 CO	 CO	 cv	 cvcv cv cv CO cv cv

Antonio - Em Lucena love uma táuba
Em Lucena teve uma táuba
Corn dez mil pe do coquciro
Corn dez mil pé do coquciro

Resposta -

	

	 Ate as casa do paiha
Ate as casa do paiha
NAo tinha luz mas botaram
Nao tinha iuz mas botaram

cv cv cv cv CO cv

Joventino -	 Joao Pessoa
Foi governo em Paralba
Gozou sua boa vida
Morreu no Hotel Condessa

I.
Resposta -	 Caba conheça

Que cu nao sou caboclo mole
Quern corn muitas pedra bole
Algurna Ihe cal cia cabeça

cv cv cv cv cv CO

j0'01tj10 -

	

	 Ai no dia quo me casci
Botci rneu lenço pta traz

Resposta -	 A vida de soitciro
Já gozei não gozo mais

cv cv cv cv cv cv

Joventjno -	 O Seu AntOnio
Pra qué me chamou

Scm corner cu num saio
Scm beber eu nurn you

"Venda o mundo as evessas"

CO cv cv cv cv cv

cv cv cv cv cv cv

cv cv CO cv Co cv

bepois daquelo noite em costinFlo percebi que pocleria voltar e conversar

corn Seu Jove. Expliquel o meu interes4 em ouvir a hist6ria do sue vido, saber urn

pouco sabre as lugores por onde artdou as festos € brincadeiras que aconteciam

nos anos de sue juventude. Entre Was vindas, acertos e desacertos cheguei em
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Forte Veiho num domingo, 26 de marco

pore que o contodor norrosse a história

Joventino - Avô nao-não não

mae ... Agora a minha vida, derna d'eu

conversar ... eu, porque eu liii urn homern,

cedo. Eu nao alcancei mae, minim vida é

minha mae rnorreu, eu me lernentava no

mae, compreendthi? minha mae morreu.

lugar aqui, nasci em Forte Velho ... eu

rnenino ... pois bern. Tinha dois irrnão rnai

novo. Agora papal vai, usa de abandonar

novo, era o caçula, pot parte de minha

nesse Forte Veiho. Agora ficou nós ass

conta, fazia a que quisesse. 0 meu irrnao

parente!? Nós morava aqui em Forte

foi ... papai embarcou, ernbarcou.

Ma - Foi para onde?

Joventino - Pal pra o ... sul. Nesse tempo

muitos anos isso, né? eu sou vivo, meu

Pot uns dia ... nOs fiquemo assim, Oi? f

mundo, nós sern mae!? Pois bern. Os rn

aI ... pois bern, e as nova, que nem eu q

papal voltou a casa, chegou em casa

Manuel ... era o Manuel e Ambrozina, em

vai procurar a gente ... e nós tava vizinho a

da minha mae. Agora conta os pessoal q

conheci não. Agora as tia eu conheci: Mai

Antonio - Bença?

Joventino - Deus te abençoe. Maninha,

passado morreu em Cabedelo, tudo tia m

na usina, corn a gente, ia sempre corn a

da gente e Id vai ... 0 mais veiho, as rnai

46

1996, parc a tao esperada converse. Pedi

sue vida € ouvi o seguinte relato:

i pot parte de pal nem por parte de

eno, escuto pcirque eu via os pessoal

.e eu fui urn menino fiquei sern mae logo

cornpreendeu? toda minha vida. Quando

materno, no leite dela. Não me lembro de

foi papai ... nesse lugar aqui, eu nasci nesse

asci. Agora ficou papai sozinho, corn's

'elho, cu: [ ... ], Ambrosina e Manoel, a inais

casa e se embarcar, meu pal, eu era o mais

.e. Pals bern, rneu pai embarca, agora aqui

era o mais novo, os rnais veiho tornava

veiho usa de dar as irmão mais novo pros

e tinha umas tIiia, ali em Livramento ... EIe

urn navio corn a name Navio Gaiola, ha

)u por setenta e sete ano, né? Pronto.

assirn perarnbulando, papal pel'esse

véi pruqui-pruculá e Ia se vai pruculá rnas

era a mais novo, fiquei. Al corn os tempo

encontrou-se corn os fllho mais velho: a

sa de titia, Ambrozina, rninha Irma. £ papai

;asa, a tia ... na casa das tia da gente né? irma

conheccu minha mae, cornpreendeu? eu não

Joana, a Joana e outra era Dida, que ano

La. Al papai foi buscar a gente ... ia trabaihar

te. 14 fiquemo pruculá e la'  tornanda conta

veiho tudo a bancar eu, eu rnais novo. Vai
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papai usa de arranjar uma madrasta,

nesse Forte Veiho. Deu madrasta a

compreendeu? cabou de criar nOs. Moi

vai ... Usou de papai, corn a idade, aban

que criou a gente. Al usou ... de se casar

toda vida fui disposto no trabaiho e

sempre, sempre trabaiho. Pois bern. A

muiher que ele casou-se (minha rnadrast

corn a moça que ele casou-se, al eu fui

agora abandonei porque papai era

bruuuto ... papai me espancava, não tir

apanhar ... é inhora sim. E born, eu já to..

do álcool né? beber o café né? Pois bern,

Ma - Aqui em Forte Veiho?

Joventino - Nâo ... eu tava em ... [houve

neto e film de Seu Jove] eu tava

[converse corn os netos € a muiher]

Tudo é neto meu esses homem. Pois

morava em Tapira.

Ana - Tapira fica onde, perto de Santa F

muiher né? al deu madrasta a gente ... aqui

e foi born pra mirn, al cabou de criar nós,

I pr'aqui, moramo pr'aqui e pr'aculá e Id se

r a muiher que ele arranjou, cornpreendeu?

ora eu já urn rapaz (dezoito ano, dezessete),

e sou disposto ... Tou corn essa idade rnas

oi casou-se. Eu não me dava bern corn a

foi embora, foi ernbora), eu não me dava hem

bandonei a casa. Eu já era homern feito, né?

rn homern muito bruto pra mirn, muito

caaanto, eu rapaz feito, já tava feio de

sso trabaihar pra corner e vestir e beber, não

'bandonei, fui rnorar numa casa sozinho.

discussao no cozinha entre Ant6nio € Bela,

Tapira, eu tava ern ... rnorava em Tapira.

voce já cornece? é possivel no mundo?

sirn, morava em Tapira, cornpreendeu? eu

A
Kw

U
t

S

Joventino- Nao fica aqui.

Ma - Ah, aqui pertinho?

Joventino - E pertinho, 'trevessou aqui - - Tapira. Eu morava em Tapira. SO sei minha

senhora, que eu digo num tá bom. Al pronto, foi-se embora, fiquei, fui trabalhar

sozinho, fiquei sozinho, numa casa sozin o. Sozinho, podia trabalhar ... cortando lenha,

mexendo farinha, farinha de mandioca ... Jozinho, numa rasa sozinho, sozinho-sozinho

nurna casa. E papai ... no mundo, papai vi

Al eu sei que eu fiquei sozinho .... fiquei

corn outra rnulher, corn essa rnulher né?

muita muiher pra se ... querer

morar comigo rnas isso eu nurn quero. Eu ;ou uma pessoa muito moça, nurn p0550, nurn

quero morar corn muiher, eu sozinho dav pra me virar. Eu tinha saüde, eu era disposto,

eu gostava de urn baile, gostava de um co, sO não gostava do álcool, né? álcool nao.

Quando eu bebia era negOcio de um, cc rnuito pouca, né? Ficava sozinho numa casa.

0	 Sernpre tinha ... pagava uma pessoa pra enomar, pra lavar, pra rernendar né? a minha
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comida eu mesmo fazia sozinho, né? Eu sei, Ia vai-lá vai, sei que o... 'drninistrador

morava em Cana Brava. E eu vivia trabat

usou de entregar a propriedade, era

Veiho, compreendeu? E ele me chamou

d'uns bicho que ele tinha, urn gado ne?

também e era solteiro né? ele tinha um ra

you. A comadre muiher dele, rninha

) Ia mais ele, nurna rnandioca. Ele foi

]or, e vim s'embora pr'aqui pra Forte

vim aqui corn ele, cái corn ele, tiatar

digo you. Que ele tinha urn homeni Id

urn fliho também e era solteiro. Eu digo

muito, muito decente pra mim, muito

I

decente pra rnirn... Pois hem, so sei que

né? Agora tratava dum anirná, tratava di

feito, 'paz feito né? Pois bern. Eu sei, ii

seio!? E, casa alheia tern brasa no seio. C

fliho foi criado sem mae, ninguém conte

criado sern mae!? eu ja sei que sofri. Agor

né? Al apareceu mais urna avençavação, u.

ele foi disse a mirn. Eu fiquei uns tempo

assim, assim ... [fala corn a neta] E peça

grande.

Ana - E neta?

Joventino - E neta, todas duas. Pissuo-p

dois neto men, tudo duma mae sO, essa

uma mae sO, mora aculá. E esse al 6 o n

Bayeux, dois ano. Sim, apois hem,

isso ... ele ... Havia uma festa, nOs furno pr'

Francisco, se eu fiz urn ma feito lá, eu fui

num dancei e fiii olhar a festa. B seu flu

"Ti certo". Al fui ... saI da casa dde. Al

casa, aqui em Forte Veiho, compreende

feita por mim. Al ela foi me deu. Al eu

vim, agora pra casa dos outro, pra casa dele

gado que ele tinha ... pois bem...eu ja rapaz

nha senhora, que casa alheia tern brasa no

he quando eu vejo contar uma conversa... o

jais näo, porque eu sei o que sofri. 0 filho

as vez nao é toda, né? não é toda, nao é tudo

queixa, urna pilhéria que disserarn a ele, al

na casa dele. Pois hem. E passado assim,

peça licença pra passar. Vocé já tá

onze neto, eu. Tern quatro homern ... esses

menina que passou al, também filha de

is veiho, ele serviu o quarté dois ano, la em

eu fiquei, vim pr'aqui corn ele. Al

i pra Guia. Fui corn o fliho dele. Digo: Seu

rn seu fliho, eu nurn bebi, eu nurn joguei, eu

seu fllho ... ele pode dizer se eu fiz. "Nao".

i procurar propriedade de um ... urn lugar de

Forte Velho. Fui morar nurna casa sozinho,

trabaihando, tirando a madeira, o .rnato

.

aqui era perto, botando nas costa.. .uma pesoa arruman ... arrurnou a casa comigo, cobri

de paiha, arroxei de paiha, fiz rninha casa ozinho. Cuidando no rneu corner, né? minha

vida 6 trabalhar, era pescar, compreendeu I Trabaihar, né? SO sei rninha senhora que eu,

vai ... urn dia essa moça - eu inda eu sou casado corn ela - morava aculá, filha de uma

¼ viüva, o pai dela tinha rnorrido, era quatr irrnão. Já morreu ... rnorreu trés, so tern ela.
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Morreu duas féme e urn macho, sO tern

dessa muiher ... era trabaihar, fazer rede,

demais. Que naquela época tinha muito I

pra muiher.	 -

Ma - Alérn de pescar, tirava Jenha e fazi^

Joventino - Era.

Ana - Tinha roça tarnbérn?

Joventino - Era sim, não, roça não pia:

farniia, né? meu negOcio era pescar,

bombeiro!? botava o dinheiro no bolso, c

Essa 6 a mais veiha, morava acula, a vida

peixe, né? trabaihava, dava muito peixe

ho nesse Forte Veiho, tanto pro hornern e

0 que mais?

ava não. Dava muita despesa, eu não tinha

ue eu vendia, chegava vendia o peixe ao

rnpreendeu? E trabaihava na casa de farinha,

quando era no sábado, 'cebia o dinheiro,

SO sei que eu peguei a namorar corn eta,

corn eta e là vai, là vai ... na minha casinh

va no boiso. Era. Roça nurn piantava nao.

essa ... que nern eu disse. Peguei a narnorar

nho. Pois hem. Al foi urn dia eu perguntci

a eta e eta disse "quero". Eu magim

chegava ern casa, Ia fazer fogo, varrer u

pra mim. Que a rninha vida 6 trabaihar,

que dava. Fiquemo noivo, corn eta, fiqu

tornava uns porre pesado, compreend

brincava carnavá, que aqui tudo em Fort

tempo. SO sei que, pta findar a histOria,

se arrumando, eu me arrumando tamb

todo ... quase todo mundo era. ..num tinh2

casei. Eu me casei-me em quarenta e nov

• do més, não, no més de festa, quarenta

vivia soziiinho ... de favor... borricimento...

• casa, tratar d'um corner, né? Eu achava ruirn

inha vida 6 trabaihar. Eu fui pedi, a yea disse

o em Forte Veiho. Al eu já gostava de árco,

? Agora eu dançava coco, dançava bail;

Veiho tinha, tudo em Forte Veiho tinha nesse

eu passei quatro ano noivo. Quatro ano. Eta

1. Curna o vinho de pobe, num dia nem 6

rico, tudo era pobe!? Pois hem, sei que me

corn eta. Quarenta e nove. Agora me esqueço

nove. Eu me casei-me. Na rninha casinha,

casinha arroxada de paiha, rnas ... aterradatinha ... tudo cheio de papé ... sei que me easel-

•	 me. Casarnento veio o proprietário, veio a proprietária, veio muita gente. A farnilia dela

6 de João Pessoa, porque eta tern muita familia em Joao Pessoa, eta tern muito. A 	 H

farnIiia dela 6 tudo ern Joao Pessoa e tudo a farnIlia dela, tudo tern conserto. Tern primo

doutor, tern prima doutora, tudo isso eta

foi agora eta passou dois, trés rnês em

Passou-se, passou-se ... quando foi ern ... ci]

desse menino. Cinqflenta, no dia vinte e

graças a Deus, eta uma maca de idade, eu

idade, tarnbóm sabia trabaihar, tornei cc

em, tudo em Joao Pessoa. Pois bern. Quando

io Pessoa. E eu sornente na rninha casa.

nta, nasceu essa minha rnenina, essa rnãe

.ro de marco. Pois hem. Mas vivemo hem,

bern nao me casei ... não era novo, era já de

de casa, fui olhar o rejurne de farnilia, o

'I
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I. filho, uma coisa e outra... Deixei mais vaidade de cantar, so quando eu pudesse,

tinha ... tinha rneu fiiho pra dar de corner, dl vestir e de caiçar, né? Eu sei que quando foi

cinqüenta e dois nasceu AntOnio, esse q4e mora em Marco Moura. IA vai, pr'aqui-

pr'aculá ... quando foi cinqUenta e trés, no ia dois de marco, nasceu essa ... essa que vive

cornigo. Em cinquenta e quatro no més de abrii ... no mês de maio, nasceu esse que tern

S

em Brasilia, o João. Quatro fiiho, dois ho

bern satisfeito. Ate hoje tO bern satisfeito.

deixou ... o que cia quer cu quero tambéi

tubuxingando cia não se aborrecia cornigo.

quero corner - aborrecido. Nunca aborrec

devido a ela ... Uma rnulher que nunca senti

coisa que eu não sei o que 6 chime. N

em ... ern ... coisa, tern urn bocado de ano e ii

6 mae de nao sei quantas, que nem eu ... c

deixada, o hornern se acabar. Mas de apart

os quatro filho que nOs dois terno, já tern

Marco Moura tern urna neta já rnoça. Tern

Ana - E o senhor quando era pequeno, o q

de histOria, que o senhor escutava? de ii

aprendeu quando era pequeno ... ?

Joventino - Nao me lembro não. Sc eu api

Mas se eu aprendi to esquecido. As vez ... a

já rapaz feito, quc pegava a conversar ... Loj

eu vejo cinco, seis pessoa de major conv

meio. Tern disso. Mas nessa época não,

véio, se Os menino 'stavam mas tava cal

vinha, tava vocés conversando, as vez at

"não rnarnãe, nao 6 assim nao, o negocinh

Ma - Al ficava so corn os pequenos mes

Joventino - SO corn os ... era. Pois bern.

Ana - E as brincadeiras, o que cram as bri

Joventino - As brincadeira quando era p

muita brincadeira que cu me lembro. Al

vamo brincar o ané? Já ouviu falar no an

iem, duas férne. E passerno. Ate aqui eu tO

nunca arengou ... ninguém nunca se

• ..Quando eu bebia uma cachaça, chegava

nao. Botava en na carna, fazia o corner - nao

i-se comigo. Nunca bati boca corn ninguérn

i urn chime de mini. Tarnbérn, eu tenho uma

tamo ... casemo quarenta e nove, nOs tamo

sa vida corn eta. Ela já sabe 6 dessa forma,

vamo passando ate aqui. Agora que ... a nOs

porque tem ... já os quatro filho tudo casado,

1 tive neto, tudo, já tern neta moça, UI em

es menino al. Pronto. Minha vida 6 essa.

o senhor via, o que o senhor lernbra assim

ica? Sc o senhor lembra de algurna que

di era uma ... uma pessoa muito inteiigente.

ra eu me lernbro cada coisa, quando eu era

nessa Cpoca que eu fui criado ... hojc em dia

indo, veiho, chega urn rnenino se mete no

dia cinco, seis pessoa conversando, mais

to, cornpreendeu? des nAo vinha nao. Eles

o pai e a mae conversando, chega o filho:

Nesse tempo não fazia isso.

quando o senhor era pequeno?

menino, né? de menino, né? Tern

juntava urn bocado de moça, de rapaz, né?

varno brincar o ané! Era ... o sujeito pega o
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ané, bota na sua mao, aquela rnoça tudo

brincava, né? Agora ficava ... dando o an

pegava o ané, botava na mao de urna p

ver. Al a senhora dizia: "cadé o ané fula

não tenho". Al.. .[dd urno polmodo no

acertava, 'certava o ané, acertava donde I

urna pessoa, a senhora corn a mao as

botando assirn, assirn, assirn, assirn ... lx

ninguérn via, ne? ninguém yin, eu nurn

tudo brincava no rneio de ma, sem ter ... t

Urn ia pedindo urn assim...dizer a rnirn:

tenho ané não." Al [palmo] aquele que

João de Cirino?" Al... "fulano dá o ar

apanha." Al [polmo] outro bob, né?

corn o ané. Outra vez a pessoa tava...'

Agora fazia aquela roda de moça e de

terreiro, urna noite de ma, al conta ... Al...

redor dos rapaz, era rnoça, rapaz, tudo, tudo

urn e a outro, a urn e a outro. A senhora al,

•oa ... sim, agora tudo sern ver, né? tudo sern

?" Al ele dizia: "dé cá Solange". Disse: "eu

ao] bob, né? 6 bob, né? Al até ... quando

a o ané. A senhora deixava o ané na mao de

no ané - assirn ... abrindo a rnão assim,

munclo. Ai ... abria a mao aI o ané cala,

nao, né? Isso era menino, era rapaz rnoço,

brincava. Pois bern, al ate achar aquele ané.

dá, me da o ané Simone?". Disse: "en não

né? Agora eu ía pedir: "cadé o ané

"Eu não tern não". Dizia: "par mini cé

encontrar tava 0 ané, ate a pessoa que tava

o brincar o limão, vamo brincar o birnao!"

z, tudo ... se cocora assirn, sentado assirn no

.

Chora Manué

Num chora não

Chora pruquê

Nurn ye o bimao

Etc foi ele veio

Par aqui nurn passou

No rneio do caminho

A princesa tomou

Cornpreendeu? Era. [riso] Agora a pes1

assim - de coca, e a pessoa com...no rni

né? corn aquele lirnAo né? Pois bern, ag

Al ... quando achava qua] 6 a limão, choral

I	 Chora Manué

Nurn chora não

os pessoal tudo ... os pessoal tudo

no rneio da roda, cornpreendeu? no rneio,

pr'ele botar no colo de uma pessoa, ne?

nurn chora não...



Chora pruquë

Num ye 0 lirnäo

Elefoieleveio

Por aqui nurn passou

No nieio do caminho

A princesa tomou

£ assini brincava ate as hora da noite, era.

nera? tudo brincava, era. Mas hoje em di

eu brincava também e as vez de bra..

brincava tambérn. Hoje em dia Os F

sorn, vao tudo pra novela, nó? E pra

tern essas duas menina aqui!? essa al e

era. Agora rapaz e moça, tudo brincava,

uérn ye essas brincadeira ...Agora pot all

né? As vez eu brincava, tudo eu

quando anoitece se amuda, vão tudo pr'um

6, gente que deixa de comer ... Aqui mesmo

outra, as vez pra cear 6 preciso charnar.
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Novela, não quer mais brincadeira. Tudd era brincadeira, tudo alcancei isso tudo.

Pois bern. As vez eu brincava também, as lez era o do bob: "bolo grande, bob, bob!".

E era urn bocado de coisa, tudo era era ... pois brincava. Tudo sentado. Na

minha meninice.

Ana - E o senhor viajou por onde? conheclu por onde aqui, quando era rnoço?
El Joventino - Eu andei por muitos canto ... Qdando eu ... na ... na companhia de papai. Oi diz,

o pessoal 6 quern diz, que eu rnorei em Forte Veiho. Depois de Forte Veiho, quando

veio pra casa ali de papal, rnoremo ali nurn lugar por nome Gargaü, escute bern, Gargaü.

Depois de Gargaü...do que eu me lembro, furno pta Jacaraüna, esses lugar hoje em dia

tudo mudararn de norne. Jacaraüna. Depoi de Jacaraüna ... furno pra Rio Tinto, eu morei

ern Rio Tinto seis ano e seis rnês, dentro d casa da muiher, seis ano e seis mês.

Ana - Corn seu pai?

. Joventino - Corn rneu pal, nó? tudo andar

urna casa nurn canto assiin - nurn deixai

Rio Tinto. Depois de Rio Tinto, de Rio

bembrar qual foi o canto ... Jacarapé [?]. LA

era pequeno. Que eu me lernbro de rnuit

Rio Tinto, depois de Rio unto vierno pra

IA viemo morar ... em Tapira, aqui em Ta

pr'urn lugar que tinha, SarapO, agora tudc

corn men pai, né? Meu pai numnum fazia

criar teia de aranha. Tudo corn meu pal, pra

ito passemo pra onde rneu Deus? deixe me

a pequeno, esses negOcio de sItio assim, né?

oisa depois de ... tem muitos ano. Furno pra

- Esqueci ate do canto. Depois salmo de

ra, né? Pois bern. Depois de Tapira vierno

urn terreno sO, agora tern os nome do lugar,



Sarapo, compreendeu? Hoje em dia ta

Sarapó vierno morar aqui na Estiva, o

chega na Estiva. Hoje em dia tudo é cai

Pois hem. Depois fumo pra Estiva, da Es

é de Paulo Coutinho tambérn, Cravaçü.

tempo era muito, muito ... Aqui nessa Est:

vez eu era garoto e na ültirna vez que eu

agora daqul da Estiva foi que eu ful rno.

compreendeu? nurna casa que fiz, nurna

ousado comigo, me dava muita ... home

trabaiho, dava muito em mirn ... sem p

mim ... Pois bern. Ainda junto corn a mini

a que me eriou. Digo: papai eu you

administrador Antonio Condado, ele foi

nurna casinha sozinho. Disse: "e vai s'

ali olhe - o senhor ate dando um grito

assim-assim ... ai fiquei sozinho numa c

o nome Cilaurinda. Eu digo: eu you

sozinho não dá certo nao. Eu vivo t

mandioca, vivo no mangue, cortando

minha cornida pra mirn, que eu chegava a

ano e seis més. Ela quis urna coisa qu

sozinho. Houve uma morte cornigo [fda

nada][ ... ] Al eu, dessa vez eu fui

cornpreendeu? pois bern, sozinho numa

Fui morar em Tapira sozinho numa casa.

eu fiquel em Cana Brava al quando ele

rnudou-se pr'aqui, ficou pr'acula, de

adoeceu e morreu. E eu fiquei aqui. Eu

ano de idade, eu ji to corn setenta e seis

nesse lugar. Cheguei corn seis ano de Id

agora depois sal compreendeu? Peguei a

pr'aculá, passava urn ano num canto, doi:
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da acabada. Pois hem, SarapO. Depois de

mo terreno disso aqui. Pois bern, sai daqui

de Paulo Coutinho, tudo é cana. Na Estiva.

a al ... pr'onde vai? sim, all em Cravaçu, tudo

ito corn ele, em canto corn ele, né? Nessas

aqul, moremo duas vez, morerno a primeira

rei já era urn rapaz feito. Moremo duas vez,

em Sarapó sozinho novamente, eu sozinho,

sa. Eu já tava homern feito. Papal foi muito

feito, rapaz feito, eu cansado de fazer o

era muito bruto, muito carrasco pra

madrasta, era casado com a minha madrasta,

'embora. Al eu trevesso ... pedi urn lugar o

e deu. Al me deu uma casinha, eu fui morar

ora somente?" Não papal, tá all muito perto,

ui o senhor ouve do outro lado. E é passado,

A vez foi apareceu uma companheira, já corn

ar essa mulher dentro de casa que ... que eu

vivo moendo mandioca, arrancando

ar urna muiher pra fazer urn meno a

meno feita tava. Al morel corn ela urn

eu num quis!? al abandonel ela, al fiquei

baixinho, tao buixo que nao ouvi quase

Tapira, fiji morar sozinho nurna casa,

i. Papal morava em Tapira corn a muiher.

mis fiquel de trabaihar esse ... e vim pr'aqui,

s'ernbora eu vim pra cá e aqui tO aqui. Ele

Brava ele fol pra Tambaü, de Tarnbaü

aqul corn vinte ... cheguei aqui com vinte

), tO com cinqüenta e sete ano que moro aqul

de e nasci aqui, eu nasci em Forte Veiho,

irrodear mundo junto corn papal, e pr'aqui

ano em outro, trés num canto, ate que ... vim

I.

I.

t]

I.

I.

El

I

II

II

I
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pr'aqui e estou aqui. E aqui so saio

Livrarnento. Se eu ... näo tern pr'ad

é ... rnanheceu o dia, tonio rneu café,

armoço, me deito, minha vida é essa.

ii quando for pra Guia, ou pra Guia ou pra

ir rnais ... eu véio ... tô véio. No rneu caso

trabaihar. Chego a tarde, torno meu banho,

sou mais de coco, nao sou rnais de baile, que

eu nurn agüento rnais corn a minha idade Muito, eu sou uma pessoa doente das perna,

. minhas perna é tudo doente, me da dor re mática. A idade ... a idade... combina e rnesrno

eu, no meu tempo de rnoço trabalhei mui to, trabaihei muito. E hoje trabaiho, é e hoje e

que trabaiho. Eu pensei depois de veiho!'i ter urna boa vida mas não tenho nao senhora,

não. Casa cheia de neto, quando bate ta aui, oihe, nao quer saber de casa de pai, pai e

mae rnora aculá, é muito perto, olhe	 veve aqui ern casa. Agora essa moreninha

trouxeram de IA pra ficar ela, corn a avO 4eia. Ela t fliha da ... filha dessa al, nasceu aqui

em casa. Esses três homern tudo tern pai

pra casa, ficou born da perna, pronto,

gente criamo, aqui ern casa. Fez o quarté

jáfoi na Guia,já foi?

Ana - Não.

Joventino - Nunca foi?

Ana - E aqui perto?

Joventino - E, 'travessou o rio ... é ruirn

rio aI aqui tern canoa pra 'travessar, pu

al ern Costinha e de là pega o cairo pra

Ana - Eu ouvi falar que o senhor é urn

aquele professor da escola, Iran ou é

Joventino - E eu sei, An.

ilá. Urn deles quebrou a perna ... veio pr'aqui

morar. E outro tá no quarté, esse maior a

ano, viajou là pro lado da Guia ... a senhora

que tern urn rio, cornpreendeu? 'travessou o

Quern num quer vai por aqui, na barca, salta

da Guia.

de histOnias. Tava conversando ali corn

é professor aqui da escola...

Aria - An. Al ele disse: mestre Jorge é urn contador de histOnia, passa urna hora

contando urna histónia...

Joventino - Ma-mas ora sO, naquele dia i senhora tava ali no grupo, num foi? naquele

dia?

Ana - Foi.

I.

Joventino - Lie ainda voitou mais, ele tai

Ana - Eu disse, ah eu you pedir pra

aprendeu essas histOnias corn quern?

Joventino - Eu vejo a pessoa contar, coni

Ma - Desde jovern, de rapaz, que gosta

na aula, na escola.

urna histOrias, qualquer dia. 0 senhor

Ddo ... quando é no outro dia eu conto todinha.

histOrias?
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Joventino - E. Eu tenho memória boa, so num ... a rnernOria so não 6 boa pra

leitura sabe pruquê é? Pruquê não teve quem botasse na aula. Tern urna coisa, se

passasse, se eu passar, quern me dasse unja aula eu sabia olhar. E o rnaior desgosto que

•

tenho na rninha vida ... é näo saber ler,

rneus filho, os quarto filho, ate escola

se. Logo no tempo que eu nasci, que er

hoje em dia, né? Pruquê aqui todo car

estudar, nurn tern? hoje em dia tern. E Sa

já tern esse colégio aI, pois bern ... já tern

aqui, quando acabou aqui botei pra Cab

sabe ler. Pois bem, fez o concurso, pass(

ue urn hornern que nurn sabe ler 6 cego. Esses

eu paguel! Mas ... ta born, nenhurn interessou-

rapa.z, garoto, não havia essas escola que ha

o desses buraquinho tern uma ada, pessoa

apO, 6 Livrarnento, 6 Ribeira tern grupo, aqui

Cabedelo. Esse al, esse rneu neto aI est.udou

Pagando passe, foi perdeu, mas ainda

IS se vai, pois bern. Mas no tempo que eu

•

•

nasci ainda era o tempo da ignorância,L

po

ue eu aprendi sO 6 mesmo o cabo clurna

enxada e o cabo da foice. Também nesse  nurn havia nem lugar, nurn havia!? Pois

bern.

Ana - E o senhor nunca pensou em sair 	 urn barco e ir s'embora nao?

Joventino - Mo.

Ana - Viajar por al?

Joventino - Eu tinha vontade ... de viajar, por meio de rnundo. Houve al, barco al

de graça, nada de graça num presta. Al e ui dar meu norne, embora pelo rneio ... que en

era solteiro, né? eu tava aqui, morava aq em Forte Veiho mas era solteiro. Al eu ... não

tinha mais, tambérn eu disse: não von não fiquei...por aqui. Somente [ ... ] e hoje em dia

eu to corn essa idade, ainda trabaiho todo lia, 6 o jeito trabaihar. Eu sou aposentado mas

I.

num posso ta parado, ainda p0550 traba

sou aposentado, doze ano. Mas o govern

rnês tifa!? E. Mas ... é querer que eles

esmola ... pra o ... que tern muitos veiho qu

por cá todo rnês 6 melhor, nC? Pode cornç

més pode pagar, desse jeito nurn passa ft

pra beber 6 mesmo que nada, né? o que 6

o dinheiro!? 6 beber 6 jogar. As vez 6 véic

muitos véio que nurn pode nern andar

contar história quando 6 urna pessoa

conta outra. Enquanto aquela pessoa td

né? pra rnirn 6 melhor. Paz doze ano que

governo urn més dá um aurnento, no outro

né? Ainda foi felicidade nOs ... essa

nurn pode trabaihar né? e tendo essa esmola

r numa bodegazinha e quando for no firn do

ne, né? 0 que quere pra corner, o que quere

ra beber e jogar ... Que tern rnuitos que tendo

m idade mas na cara td moço né? porque tern

bern. [siêncio] E a histOria, eu gosto

comigo, pruqué se eu conto urna a pessoa

:ando histOria, contando a histOria, en estouI.

I

I
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me lembrando de outra, né? Mas ela
	

linda en já to corn aquela pra contar. Eu, eu
I.	

gosto de muita história, eu gosto de I
	

5ria. As vez os menino tá assirn: "conta a

história, conta a histOria!". Al eu conto de historia, os menino sorrIlI... Urn dia

veio uma moça de João Pessoa pra casa de Dada, aquela casa que tern encostada a

Igreja ... pois hem, desse lado assirn. E veio ..que Dada disse a ela: "aqui tern urn senhor,

urn veiho, que conta muita histOria". Al ela veio urn dia, rnas quando ela veio en

tava ... Tudo que é pessoa tern urn palpito, a quela vontade, né? de contar história. Que eu

toda noile saio daqui, o pessoal sai pra no ela, pr'aqui, pr'acolá, eu fico sozinho al you

lááá pra uma casa de urn rapaz que tern ac

dorrnir, né? Chego aqui dez hora, nove ho

urna história assim sabe corno é born? uma

Ma - Eu tenho que vir aqui de noite pra

Joventino - Eu sei urn bocado de históri

não. E porque eu sou tao conhecido

brincadeira de coco ... OJhe já teve aqui

de ... como 6? Esse coco sO 6 pelo gove

Teve muito bonito aqui..Apois vieram

de rnirn 6 urn conhecidinho rneu

Mangabeira, conhecido men grande. Ele

coco aqui. Adonde ele brincava o cc

Lucena ... tudo brincava ... [ ... ] Foi, conseni

brincar Id na Loka, rnarcou. Pois vierarn,

ônibus grande, veio urna base de umas

diretora consentiu ficar no grupo, trouxera

deles pra nós ver, né? pra depois eu cantar

urn bocado de rnulher ... eles trouxeram zat

tudo isso! foi muito bonito, "foiclore

L.arnpiäo. Foi muito bonito, ninguérn que.

do sábado pra o domingo, vierarn no sat

grupo ... Veio gente ... truvierarn colchao,

senhor arranjar urnas rnulher pra brincar

rnulher dançar, a que nós trás, a que nós

seus cow, que ninguérn sabe, num ye..."

.ai converso la', converso atééé a hora de

pra cama, acordo de rnanhã. E negOcio de

6 born de n000ite...

rir as histórias do senhor.

olhe num sei não, eu nurn sei corno en sou

esse pessoal, negOcio desses negOcio de

coco ... [siiêncio] Que o coco da-se o nome

esqueço o norne do... "folciore brasileiro".

de mim aqui! Agora esse que veio atrás

rnora au, chama-se Pedrinho, rnora ern

D aqui ... perguntar se era fácil brincar urn

ele ... no quartel né? pois bern, Sérgio

e ele veio pr'aqui, al marcou ... pr'eu ir

es pessoal vierarn ern carro fretado, nurn

pessoa. Falararn corn a diretora, a

toda cornida. Agora, pr'eles cantar o coco

meu pr'eles verern né? Al eu arranjei aqui

1ba, trouxerarn violão, trouxerarn sanlona,

o clube de Maria Bonita corn

nunca tinha visto. Al eles vierarn, vierarn

La vai, chegou aI, o carro encostou no

a, tudo-tudo ... foi ... Al [ ... ] "aqui, pta o

você, nós vamo tirar nosso cow pr'as

rno, e depois nós fala pra vocés brincar

tá certo. Al ele veio. Falei corn urnas

'I
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U

Lucena ... esse Ari que rnandou me cham

diversao, que o pessoal de IA quenia yen

rapaz näo you não. "Vamo rapaz, leva

viagem, tern passagem de graça, de Ianch

uns camarada, chamar umas muiher pra it

zabumba agora ... vocé num..." Al digo eu'.

o barco, a lancha né? Foi gente pta dax

diversao, compreendeu? Embarcamo... a

casada aqui fol. Cheguemo Ia tinha rnuita

na fest.a que eu fiquei ate cismado

somente eu pta tirar coco aqui, pta esse

AI ... tava uma diversao Id, a pessoal bri

conhecido daqui, nasceu aqui, é irrnão d

pra Ia, depois ele chamou e disse: "Joven

brincar em baixo, so o tocador em cima?

fui chamar as mulher que veio comigo,

nao! Ele disse: "apois Seu Jorge vocé I

baixo, al. Voce ... o zabumba vocés toca a

bninca al em baixo." Eu digo tá certo. Al

microfone ... o zabumba assubiu, o pessc

canto ... Ai eu tirei a coca. Lá-vai, lá-vai, I

coco muito born! Mas foi ... foi logo, né?

Jorge) Pois bern. Eu sO sei que negOcii

nOs viemos s'embora. Tinha urn carro p

Agora veio uma moça ai ... al perguntou:

scu nome?" Al cu disse men norne, ela

Campina, seu name Ia em Campina." Coi

muiher de Campina pn'aqui, negócio de

coco, escrito ... Eu digo mái! Chegou aqu:

aqui sentou-se all, a senhor ... abniu o cad

quer? Esses negOcio de coco ... negOcio de

alguérn do coso: Tua mae já botou o

you... "nao a senhor vai..." Al pegou,

r. Teve uma festa em Lucena, tinha muita

n coca de roda, né? Al Ari foi me chamou:

ois zabumba daqui, [ ... ] vocé num paga a

e de carro ... Vamo! Eu you vet se arranjo au

orn vocé, tocador de zaburnba, que tern dois

)u. Al quando foi no sábado a tarde peguemo

ida, logo tinha uma festa Ia e tinha muita

ganzá, a zabumba ... as mulher ... até mulher

agora cheguei lá ... eu vi tanta da gente

Meu Deus a que é que faço aqui hoje?

soal ver? Eu dizia: rnas eu vim bnincar!?

ido, a rapaz que rnandou me chamar é

e ali ... Pois bern, eu digo e. Al brincaram

venha cá, vocé quer brincar aqui ou quer

cai não". Eu digo: Dinho eu nao sel. Al

rninha menina foi. As mulher disserarn:

a aqui em cima e as rnulher brinca al em

em cima, vocé toca, canta coca e as mulher

gou Ad, me chamou, eu subi, entregararn a

aumentaram a roda assim em baixo, nos

começou a pegar a brincar ... Mas foi urn

u cantando a coco ... [ ... ][clguérn chorno por

de ...doze hora viemos s'embora, daze hora

trazer a gente pr'aqui e aqui tinha lancha.

océ donde e?" Eu moro em Forte Velho. "E

Di escreveu... Ari disse: "aquela maca é de

urn tempo desse, faz urn ano isso, veio urna

o. Trouxe um livro, urn caderno cheio de

a tem uma falazinha meio assim ... chcgou

"seu name aqui..." Qué que a senhora

co na maioria eu já abandonei. [fala corn

ja, já bdtou a almoço já? helm?] Eu digo

tdou eles cantar uns coco, disse que eu

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I

I

I

U
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cantasse outros, peguei cantar ... Tinha un

eu cantava. Pals bern. E outra vez veio

coco, do "foiclore brasileiro", apois no

gravador novinho pr'eu cantar coco pr'

passararn a noite aqui. Foi obrigado eu ir

pra hater e urna muffler cantando e eu cai

born, o gravador gravava, levou tudo gray

Ma - Td famoso. A gente tambérn tern ur

Joventino - Foi naquela noite, pronto. Da

muito coca. Eu não agilento brincar coco.

Ma - E o zabumba não tern mais nao?

Joventino - Tern nAo.

Aim - E difIcil fazer a zabumba?

Joventino - Não é muito difIcil não, agora

Ma - E caro e? Eu ouvi falar que tern q

outro de fémea 6?

Joventino - E sim senhora.

Ma - Eéporque?

Joventino - Pta dat som. Os dais, os dois

macho e urna parte de férnea. Agora pode

bode, mas sendo urn macho e outra fêrne

dois de urn macho nurn dá som.

Ana - Não dá.

Joventino - Mas eu tenho urn zabumba aq

botar. Esse tá, ele Id em Ribeira, na casa

tern o couro aqui pra botar. Agora sO ... pa

Ana - 0 senhor nao bota nao?

Joventino - Nao, tern urn rapaz aqui que

bota.
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coca escrivinhado ... [ ... ]"Cante esse aqui?" Al

irn camaradinha aqui, sim quando teve esse

)utro dia veio dais carnarada aqui corn urn

es gravar, levar gravado. No outro dia, eles

A ern cirna, pedir a Pessoinha a zabumba, né?

Lava e as rnulher respondia. Quando dizia era

do os coca. ME pia no mundo? [nsa]

coca gravado do senhor, naquela noite.

iela vez nOs gostava rnuito de coco, brincava

Die mais não.

5 6 urn pouco, so é urn bocado ... carIssimo.

fazer corn urn couro de urn bicho macho e

nacho nurn presta, tern que ser urna parte de

r o raposa, pode ser o guaxinirn e pode ser a

Urn lado macho e urn lado lérnea, pra set os 	 II

agora sO td furado mas já tenho o couro pta

urna farnulia de Ia, por gosto deixei Ia. Mas

a rapaz pra botar a couro.

Ele rapa e bota, tern urn senhor ali que

Ana - Eita a senhor tá querendo alrnoçar j ? td corn forne?

Joventino - To nao, tO acosturnado ... pas ar forne [irônico], corneçar a trabaihar e sO

alrnoçar pela tarde. Eu gosto de trabaihar, sO chego aqui de tarde, venho alrnoçar e cear



tudo de urna vez. E. - Pois bern, a c

meninar tá essa. E adepois negocio de

mesmo. Eu gostava muito de coco, achav

Ana - E quern o senhor conhecia que toca

Joventino - Aqui tinha muitos, muitos já i

já rnorreu. E eu ficando ... e eu adorava

deixararn, que nern eu, rnuitos deixarar

brinquei ... Muitos carnaradinha aqui, eu I

canto corn a pouca idade que eu tenho. E
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6 essa. 0 que eu digo a minha vida a

coco eu aprendi corn minha pcssoa

bonito...

coco por aqui, conhecido do senhor?

a rnetade que brincava coco cornigo

Uns saIrarn daqui, tá em outro canto, uns

de brincar coco devido a idade, cansado,

brincado corn muita gente em muito

bonito, eu acho born urn coco. Urn coco,

olhe urn coco bern cantado, bern

sabendo dançar, logo é urn brincadeira

• tern negOcio de rnoça cortar rapaz ... não

precisa urn tarnanco, de p6 no chão mesi

ensapataaado ... né? E o coco não. 0 pes:

que a pessoa souber ta bern, não 6 da

saculetejada - dançando coco. E o baile r

não 6 assirn, né? tern que saber né? E. Eu

eu era rapazinho era a brincadeira que
•

num tinha dez ano. Sala de casa

eu pegava urn pilao botava na rede, pra'

ficava brincando coco, no rnesmo lugar

madrugada eu voltava, vinha ... vinha faz

no rnato. Pois bern. Brinquei muito coco,

Tapira, Mangereba, Xaué, Cravaçu, Jaca

Porque esse Forte Velho, Forte Velho d

. cheguei aqui pra Forte Veiho, cheguei..

tinha. Carnavá, teve tempo de carnava ter

Ana - Era?

Joventino - Era, trés bloco, de gente de F

Ma - E tocava que rnüsica?

Joventino - Ah vinha de João Pessoa.

T:inha, olhe: tinha o Bloco Chique, ei

	

I.
	

tinha ... tinha os Portugués, outro bloco.

e ... e ... e outro. Agora o Português era ... só

o, 6 bonito, é ... E eu acho bonito! 0 pessoal

não tern luxo, 0 coco não 6 luxo, 0 coco não

cisa vocé ir engravatado, nao senhora. Nao

tudo é born. F abre o baile ... engravataaado,

• brinca tudo solto, olha! ...E o corpo do jeito

soa saber dancar coco não. Pessoa dá urna

6 assirn, o sorn já nao 6 assim, na discoteca

[cancei rnuito de coco, tambérn no tempo que

via. E eu peguei a brincar coco, eu menino,

corn medo de papai rnas ia, escondido. Olhe,

tndo papai se levantava, ia esperar era eu. Eu

:e eu morava rnas quando era quatro hora da

rninha obrigaçao, ia mudar o animal e botar

brinquei rnuito c000co ... Esse rnOi, de

na, a Guia ... menino! brinquei muito coco já.

prirneiro era mais pra brincar coco. Quando

ogo, toda brincadeira aqui em Forte Veiho

bloco aqui, trés bloco.

Veiho somente.

iha de JoAo Pessoa, vinha de Cabedelo, era.

urn bloco, agora depois de Bloco Chique

tinha o ... tinha o Bloco Chique, o Portugués

urna muiher, dá-se o norne de Maria Helena:
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.	 Temo arte Maria Helena

Que me chamou pra fandegar

NOs viemo do Brasil

Pra passar o carnavá

S

Nos viemo do Brasil

Para brincar os trés dia

Presimenta de voltar

Os Portugués em folia

[risada} Tudo isso eu brinquei aqui er

rnulher, agora cia eheia de medaiha!? ve5

duas trança suposta!? pronto.

Ana - SO uma?

Joventino - SO uma. t, agora o resto tud

àqueia, àquela Maria, àqueia rnulher, 6 o

gasta nada. Agora a fantasia dos homem

e chapéu de paiha novo, dá pra fazer n

Maria Helena corn duas garota, corn dua

bandeira cornpreendeu? Tudo brincava

Divertido era quando essa rninha muiher

já gostava ... Tinha muito bloco em For

proprietário gostava e ajudava, compreer

nurn faz aqui. Tambérn tudo carIssirno! 1

üitima hora!? Se tivesse uma pessoa int4

Forte Velho. E rnuito ... agora sornente uma

corn vista estampada, arrastando no chao!?

6 hornem. Agora aquele vestimento quern da

hornern, compreendeu? compra e dá, cIa num

pouca, 6 fácil: carnisa de rneia e carça branca,

Agora de fantasia sO 6 Maria Helena, agora

rnenina assirn - na frente né? Agora corn a

ui ern Forte Velho, era bern muito divertido.

ra rnoça nesse tempo, que eu cheguei aqui cia

Veiho ... Também os proprietário gostava, o

u? ajudava. Hoje em dia mesmo acabou, des

nbérn o pessoal hoje quer fazer urna coisa na

ssada, fizesse urna caixa, botava o dinheiro,

S

I

quando fosse no tempo tinha pra tudo ncj mundo, néra? no tempo, néra? Quer fazer de
	 I]

•	 ültirna hora nurn pode.

Aim - Al o outro bloco era qua!? tinha os ortugueses...

Joventino - Era o Portugués, Bloco Chi
	

e Maria Helena. Não Os Portugués era...

Ma - E o Maria Helena.

Joventino - E. E o Bloco Chique era ... o
	

Chique tanto fazia hornern e muiher, tanto

de hornem, tanto de muiher. Agora
	

fardado né? agora brincava hornem corn

rnulher, brincava moça, brincava h
	

casado, tudo. Era. Agora tudo fardado. Vinha

S
	 rnuita gente de João Pessoa, rnas

	
tempo tudo era ... barato né? 0 proprietário
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F.
tiuha ... também ele gostava, nesse tempo

Pronto.

Ana - Era proprietário dessa terra todinha

Joventino - Era ... era. Era tanta, muita, mi
	

lugarzao... Depois que morreu Oi:[sopra]

tudo se acabou-se. Logo foi partido, sete h BrdeiroP sete fliho prOprio...

Ana - Al dividiu as terras?

Joventino - E.

Ma - Essa casa aqui é sItio de quern, esse lugar aqui?

Joventino - Beija, adonde en moro aqui. quela venda de An, tern aquela venda aculá?

de Ia pra ca é dele, ate aqui assim. Tarn em já vendeu aqui, já vendeu outro, vendeu.

Tern somente esses coqueininho por aqui c sornente, de-pra-cá ate na praia.

Ana - Al do lado de IA 6 do innão dele?

Joventino - Do lado de Ia é ... de Dona Celina,da mae dele ne? Daquela Igreja, pegando

também assirn, da Igreja pra Ia, ja é de essoinha, ate naquele bar, nC? Depois do bar

pra Ia, ja 6 de Joca, daquele que tern aqu Ia"Loka do Carnarao", né? Depois de Joca já

e de ... Elias, adepois de Elias já 6 de Ma rllio, Maurllio o cunhado dele, ate o firn, em

Tambaü. E daqui assith pra baixo ainda 6 da viüva, compreendeu? de Dona Celina,

daqui assim pra ci

Ma - E viva ela ainda?

Joventino - E viva é. [converse corn o ne o, bern boixinho]

Ana - Pois 6 isso sen Jove.

Joventino - Pois a minha vida eu contei i essa, minha vida desde pequeno, do que eu

me lembro, compreendeu? Fui um filho cniado sem mae, num alcancei, nao senhora.

Sofri muito a minha meninice, sofri ... sofr que en não sei nem contar. Agora depois que

eu peguei a trabaihar pm mirn nao sofri n o. Vivia sozinho ... pedindo favor ... chegava do

trabaiho cansado, ía varrer uma casa, ia fazer um logo, cuidar do corner, 6 urna vida

triste um homem sem uma muiher, Ave aria! Vejo muito aqui em Forte Veiho, UI véio

cacunda, menino! Coisa boa a pessoa te um ... tanto um homern como uma muiher ter

uma cornpanheira, e ficou, e se casar, UI os dois. OIhe, se eu saio do trabaiho, chego a

tarde, encontro a casa varrida, o almoço Ito, né? so en tomar meu banho, mandar botar

meu almoço, almoçar, pronto. Al you dr minhas cachirnbada, né? Agora eu chegava,

que nem eu chegava do trabalho, olhav4 o logo - apagado - eu ía cuidar ern comer,

era solteiro, né? o Antonio Elias moço.

era?

aC.
S
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m'Ave Maria! [risada] Muita, muitas

pão e num fazia. E, pode crer.

Ana - E ela não reclarnava quando a set

Joventino - Nada, ela não reclama não.

Ma - Nunca teve chime?

Joventino - Não, nunca teve chime. E eu

Pode brincar, Dozinha! - eu charno Dozin

Al ficava em casa, juro a vocé. Inda hoj

João, forró, ela mesma quer ir, cu me ríi

nunca-nunca soube o que foi isso, não

Casei-me corn ela nós ia brincar baile, ii
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ia pra venda tomava um ... urn ... guarana com

saIa pra os cocos?

Ela la' brincando eu tava em casa. era.

eta, o norne dela 6 Severina - pode brincar.

.ah quando tern baile al, negOcio al de São

mangando deja. E dançando. Coisa que eu

nhora, chime nunca soube o que foi isso.

tudo, eu ia brincar baile, ela brincava cam

1

quem quisesse. Tinha vez que as vez ate rem noite eu num brincava uma parte eu num

brincava nern corn ela. E moça era demai3 nesse Forte Velho desse tempo. Nunca tive

chime dela não. As vez ela perguntava; vaij sair pr'aqui pr'aculá...quando 6 que vem? Eu

digo cu nurn sei. Al brinca coco, as vez kinca balk, as vez to enfadado e venho pta

casa, nunca tive nao. E negócio de ciürne 4 besteira, também ela nunca teve de mirn. As

vez eu brinco, eu caçôo, eu danço coco, tanbém minhas brincadeira ... eu sei respeitar do

pequeno o grande. Othe, se eu na minha saide boa respeito todo rnundo, eu na

minha ... eu quando tava embriagado, é pr2j todo mundo. Nunca soltei lóra a muiher de

pessoa nenhurna, nunca soltei lóra a rno* nenhuma ... E via urn rnenino respeitava, as

vez ja tava cheio de cachaça, dava urn bombons, dava uma bolacha, 6. Agora eu

abandonei porque a idade tá grande e ndrn dá certo pra mirn nao. Bebi muito, bebi

muuuito ... No dia de hoje, eu já tava urn ocado quente, né? pegava tornar urna, duas,

trés ... um bocado quente né? Agora, nunca deixou o trabaiho por causa de cachaça, nao,

cachaça é ... bebeu? não senhora. Eu bebia j no começo da sernana mas eu bebia minha

bicada de rnanhã e ia trabaihar. De rneio ia tomava outra bicada, voltava a trabaihar,

agora a tarde num bebia. Agora o do	 as vez tomava um bocadinho, cornpreendeu?

Mái-rnái ... Ai eu disse, isso nao dá
	

pra mim, to urn bocado vetho, puxado de

I.

trabaiho, eu deixar negócio de álcoot 6

Que Cu sei que 6 rneu trabatho, you

como, quer dizer que ... que ... num me al

de beber cinco ano, deixei de beber

naquela vez que eu deixei de beber mas:

Vet SC poupo mais rneus ano de vida, 6.

cheio de cachaça, quer dizer que nurn

né? nada, né? Agora 6 verdade, ja deixei

ano e depois cornecei novamente. Mas

i condição era outra!? Eu era mais nova,
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tinha mais fortaleza no corpo, era, qua

so dá pr'eu trabalhar ... devagarzinho.

Ana - E ... Seu Jorge, quando tinham os

Joventino - Era. A gente sO era pedir a

brincar." E as vez ele dizia: num vâo I

urn coquinho pra... Muitas vez ele

viva. Nós tava em Santa Rita, ele

ou dois, dava uma volta na festa e ia

urn proprietário muito born, morreu de

Ana - Al aqui como &..é arrendado né?

Joventino - Era, nOs pagava urn dia por

Ana - Ah, urna diana.

Joventino - Era. Agora nOs tinha tudo da

tinha a rnadeira, tinha tudo né? Agora

ninguérn comprava nada. Paiha... nós ia

pra fazer uma casa num tern, sO se tirar

tudinho. SO se tirar no mangue. E inhora

barro, cercou au, ninguérn entra, tudo cen

Ana - Cercaram tudinho?

Joventino - Tudinho. E adonde ele corn

cercado. Cinco.. .cinco palmo de ararne

dentro do baixio, foi cercou, sO plantc

trabaihava, al tá cercado.

Ana - Plantava al?

Joventino - E nOs plantava tudo, plant2

acabou-se, cabou-se.

S

deixei de beber. Mas agora nao dá pra mirn,

' s pot aqui era o proprietário que chamava?

Seu Antônio ... eu you botar urn coco... "Pode

r coco na ma da Alegria nao? varno, é born

a e dançava, ele e Dona Celina quando era

dava urna meiota on três, pagava urn vinho

bora. Era. Ele gostava muito de brincar, era

ete. Ele adoeceu, monreu logo né?

arrendada a casa, pagava urna renda pta ele?

cornpreendeu? nOs tinha o barro,

tirava néra? e mandava botar pra casa,

itava paiha. Mas hoje em dia nern madeira

rnangue. Ele vendeu a terra todinha, aqui

[ ... ] 0 hornern comprou o lugar donde tern

de ararne.

tudo cercado. 0 sitio grande ali tá tudo

- Agora nem plantou cana no canto,

cana no alto. Mas o baixio todo al nOs

r000ça ... feijao, tudo plantava, agora

.

Ana - E essa epoca é a época boa de plan

Joventino - Era agora em rnarço, era. I

feijão verde... mandar pta feira ... corniiia,

casa, feijao rnuito, assirn corn a mini

cornpreendeu? Hoje em dia quêde? Tiv4

Agora pot Deus que esse hornem aI des

al rnandou ajuntar aquele babugem corn

gente plantar rnilho. Já you corn quatro

né?

Luito ano al enchia essa casa toda de feijao,

lava ... Saca cheia de feijão rnulatinho aqui em

i pouca paciência rnas eu podia trabaihar,

de comet tern que comer ... cornprado na feira.

cana al, em Capirn Açü, ele destruiu a mata,

iueles talugo, né? daqueles longo né? e dá pra

mo trabalhando Ia, corn esse homem, quatro



ano. E distante viu? Agora fumo na

feijão ... Aquela chuvinha peguerno no car

jeito, senão nurn tern rnilho pra vendecer.

já dá a urn conhecido né? Esse pessoal de

que eu planto, vem buscar em Cabedelo. I

Ana - E aqui ... deste que o senhor veio rnoi

Joventino - E. Ha muitos ano ... é Rua da

aqui em Forte Veiho, sem sair do lugar,

todo canto, compreendeu? E essa minha

tern uma base de oitenta e tantos ano, ela

e criou-se aqui, mas do canto nurn saiu. E

pessoal é que conta. Mas ja rodiei o rnunc

criou-se aqui e aqui tern rnuuuitos, aqui e

e criou-se aqui nesse Forte Veiho, nurn

tempo born em Forte Veiho, proprietário I

do legume o peixe. Peixe enterrar que nu

rnulher tratando peixe noite e dia. Al ei

alcancei isso aqui.
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filha plantei ... rnilho, ainda you plantar

...pois bern. E mais distaaante ... mas é o

fazer urna canjica, corner urna pamonha né?

.0 Pessoa vem, vern buscar em Cabedelo 0

bern.

que chama Rua da Alegria?

A minha muiher nasceu e criou-se

eu nasci aqui ern Forte Veiho mas andei por

tuiher nasceu e criou-se aqui. Essa muiher

rnais veiha do que cu. E inhora sim. Nasceu

ii nasci aqui, foi o que eu contei a senhora, o

todinho junto corn papai. E essa al nasceu e

Forte Veiho, veiho dessa idade, que nasceu

aiu pra nenhum canto. Foi quern alcançou

rn, muita brincadeira, muita fartura em tudo,

dava vencirnento a mulher tratar, dez-doze

num dava tempo a tratar. Eu ainda

LI

.

.

Ma - Al Iaz quanto tempo que dirninuiu ar o peixe?

Joventino - Nao Iaz uns ... uns dez ano pra 46.

Ma - E foi por que dirninuiu?

Joventino - E nada, é porque tudo tern o

o que tambérn é isso? 6 arrnadilha dei

arrnadilha demais, noite e dia, o peixe

eu morei aqui a armadilha que nós tinha

diferente de hoje em dia, rede grande, re

cesto de peixe, quatro-cinco rede se tira

hoje em dia so negOcio de camarão, urr

precura peixe não senhora. Mas tern pei:

carnarão. E armadilha dernais e mesmo

pescar, "e eu you pra rnaré, you pegar tai

o produto. E! Ern dia nOs chegava, fin

ficava assim...quando nOs dava o lance,

mas o peixe näo se acabou-se não. Sabe

na mare, noite e dia, o peixe se fasta, 6,

se fasta. E inhora sirn. E naquela época que

ui era rede grande, rede de arrasto, néra? 6

de arrasto. la pra rnaré tirava quatro, cinco

Hoje ern dia, chega época de pescar.. .logo

tá de camarãozeira, sO quer carnarão, nurn

de rede mas sO querern camarão, al sO pega

caro que 6 dernais. Vocé vai pra rnaré ... sern

cornprar. isso..." Fazendo o cálculo seni ver

ía a canoa naquele canto e dernorava, nOs

primeiro gancho, lance, de primeiro lance

enchia urna canoa de peixe. Urn Ianço
	

Aqui nessa beirada aqui, naquele trapiche,
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.

aqul nessa beirada, urn Ianço so na porta

Vamo botar pr'os pombeiro, os

em dia é camarãozeira, rede dando muito

tal de caçuéia e assirn danadamente. E bi

estou aqui deitado as vez me acordo, o Pc

Ana - Não tern hora né?

Joventino - Não tern hora. Nao senhora,

na beira do mangue, o peixe entrou, já

enorme, preço tudo enorrne, tudo hoje

seje... "dez tOe de peixe!" Traz urna c

cheia. Floje em dia é tudo nos quilo. Qua

Ana - E dos irrnãos do senhor? o senhor

Joventino - Era o mais novo, era.

Ana - Al os irrnãos do senhor foram embc

Joventino - Ficarain morando por aqui, o

sO tern mesmo eu.

Ana - SO tem o senhor.

Joventino - Agora eu tenho uns irmao viv

rnulher que meu pai casou, tenho cinco.

Ma - E a madrasta o senhor não viu mais

Joventino - Não a madrasta morreu, morn

Aim - E teve filho também?

casa. Al botava pro cesto, al num ia mais.

rnprava e assim Ia pra casa. Era. Mas hoje

co, camaräozeira, urna tal de taieira, uma

)uft, buft-buft ... Eu passei disse Ia: olhe eu

batendo na mare. Ora isso!?

m tern hora. Outra vez tumata, faz a tu:mata

cou o peixe. Pronto. E assim. Agora preço

dia e tudo no quile ... seje fruta é no quile,

cheia. "Um cruzado de peixe!" Uma cuia

é urn quilo? E tanto ... ...

o mais novo né?

ou ficararn morando por aqui?

foram s'ernbora, nurn tem nenhum vivo,

por parte de pai, tem uns cinco ainda, dessa

depois?

ha muito tempo rnorreu a madrasta.

I'

.

Joventino - Nao teve não. Agora dessa

senhora, papai arranjou cinco filho. Cinc

dois macho, dois homern, dois macho

casado. Irmão meu por parte de pal 54

outro morreu 'fogado, o prirneiro mor

duas mora em CabedeJo, outra mora em

F ... ]
Ana - E alérn do carnaval tinha que festas

Joventino - Santo Antonio, primeiro, S

Hoje ... no inverno, esse tempo que nOs

- Joao ... Sao João, São Pedro, depois de

"Santo Anto..."

nuiher que papai casou-se, que eu contei a

nao, seis, morreu urn e tem cinco vivo. Tern

tern trés fémea, tudo já dono de casa, tudo

nte, compreendeu? Urn mora em Campina,

'fogado e uma menina mora em Cabedelo,

Tudo casadajá...

tinha São João...

João, São Pedro e Sant'Ana, quatro festa.

no. Prirneiro é Santo AntOnio, depois São

Pedro, Sant'Ana. Al 6 corno diz o coco:



São João meu São Joao

Filho de Santa Zabé

A resposta:

No acender da fogueira

São Joao nascido é

Isso na noite de São João, brincando o

soltando fogo. [nsa] Era.

Ana - Festa boa...

Joventino - Era, a festa de São João 6 un

urna festa rnolhada ... e chove, tá chovend

fogo, outro solta uma estrelinha, outro

chuveiro, né? Tudo 6 bonito, né? E o pes

monte de milho nurna fogueira, o pessoal

inhora sim ... ... - E anirnado. E IS já tern

festa rica, o São João é ... Que leva ... e

plantou tudo isso existe. Sujeito planta,

milho, planta a batata. Coihe o milho,

corner, o feijao verde, né? feijão macass

Ma - Aqui tarnbérn tinha a festa de firn

o pessoal cornendo milho assado, né?

festa boa, pta quern gosta viu? E, porque 6

a fogueira não quer pegar ... um all soDa urn

urna bomba, né? umas menina solta urn

brincando, a panela de canjica no fogo, urn

iendo assado ... e varno brincar! Festa boa, 6

já tern a macaxeira, já tern tudo, 6 urna

xa, agora pra quern planta, né? pra quem

anta o feijão, planta a macaxeira, planta o

fica a macaxeira, já fica o feijao, né? pra

ano, de Natal?
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Joventino - Tinha ... tinha. Janeira. SãoSebastiao 6 o padroeiro daqui. Fazia ... São

Sebastião 6 o padroeiro daqul, São Sebstião, daquela Igreja, fazia, mas não fizeram

mais não. E era uma festa assim, Oi -

ano. 0 pessoal abandonaram ... tinha

müsica, dez, doze müsica de João Pess

tocada pot mésica. Era muito

• abandonado, nurn fizeram mais. Agora

Edite, 6 quern ta aprontando a Igreja. E.

parte das muiher casada. Tudo ... dá pr'a

rnuito distinta, Edite 6 muito distinta c

interessa manda dizer missa aqui, cornp;

dizer, rnas corn a ajuda do pessoal, né?

abrir duas janela IS na Igreja devido a q

noite, toda noite, toda noite. A Igreja 6

dono nurn veve aqui, veve em João Pess

inhora sim, quando fazia, todo ano né? todo

Era urna festa rnuito boa, vinha

A aivorada, a novena, a procissão a tarde era

corn muita festa, rnuita gente. Mas tudo

ern urna diretora na Igreja, naquela Igreja,

'em as clube de jovern, pois bem ... tern outra

cornpreendeu? que 6 parte da Igreja. Ela 6

se dá corn todo mundo ... Pois bent. Quern

ventilador pra Igreja, tern ventilador...Quer

;es clube de jovem, né? Pois bent. Mandou

tura, toda noite tern terço. Toda noite, toda

adazinha. Mas pelo ... pelos dono? Logo os

pronto. Num guarda ate nern o que serve a
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gente, ninguém ye dono aqui. [risc] E.

Joca, que é dono daquela "Loka do Can

F Beijamirn, dono daqui, veve em Je

muiher ... ... - E assirn ... ... - Agora a sei

Ana - Sim quando o senhor ... o sei

venho ... quando o senhor quiser.

Joventino - [risada]

.

dinho pra Joao Pessoa, so quern mora aqui é

to" e Elia. Mas Pessoinha veve ... veve ... coisa.

Pessoa, empregado pra Id, pronto, ele e a

ra vem quando pra escutar a histOria?

conta histOria de noite por aI né? Eu

Ana - Eu you conversar corn Dona Sev

ficar vindo aqui conversar corn o senhor.

tambern, outro dia al, urna hora al. Vou

. 0 rio do memório/esquecimento

Menos de urn rns após esta Iona converse corn Seu Jove, voltei a Forte

Velho. Queria ouvir bone Severiria, es so do canto or. Cheguei urn die antes do

combinado pare conversar corn boric Joanc, dançadora de coca que sempre

acompanha Seu Jove nas brincadeira . Em pouco tempo, sentada num bonco,

debaixo de urn jambeiro do quintal do 1asa, bone Joaria me contou a sue historic.

Fez urn resumo de urna vida inteira de frabalho, filhos e netos € depois me disse

que estava corn pressa, queria

acompanhd-la € fornos juntas.

0 rio f ice pr6ximo as cases do

des pedrcs, no rneio do rio, retomou

imitando as vozes dos vizinhas e

seus filhos. Falou tombS des noites

roupa, os dois netos, urn menino e uma

tombém brigavarn e o borulho que fozia,

Tudo parecia rnaravilhoso, era a

minha falta de prdtica corn o gravador.

muiher, a confiança que teve em me

aquelas histOries, que além de deixar

roupas no rio. Perguntei se nao podia

ic do Alegria. bone Joana, sentada numa

relato do sue vida. Contou em detalhes,

es, o namoro e casamento com o poi de

coco em Forte Veiho. Enquanto lavova a

brincavarn no dgua. Algumas vezes

marcou a nossa converse.

ideal, sO nao contava corn a chuva €

tao emocionada corn o relato daquela

or, logo nurn primeiro encontro, todas

a fite grovada no dgua aindo desgravei
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todo a prirneira porte do conversa. Fic am cornigo as lernbranças daquele dia. Na

fita, pescado no rio, consigo ouvir as boruihos do dguo, as gritos € rises dos

meninos € longe, bern longe, a voz de b nd Joana. Ainda tentei transcrever aiguns

trechos do converso mas aquelas frases soltos nao faziarn sentido, nada diziam do

	

.
	 qua ouvi. Alguns cocos qua cantou nao f zern porte do repert6rio de Seu Jove a par

esta ruzao tronscrevo aqui:

Na fulô ronca o besouro
Na fuló do araçá
Esse passeio de Maria
Faz papai mamàe chorar

Já to quis num quero mais
JA te del por desengano
Não rue importa que tu morra

	

KI
	

No sereno cochilando

Na fulo ronca o besouro
Na fulô do araçá
Esse passeio de Maria
Faz papal mamãe

Alecrim da beira d'agua
Não Se corta de machado

- Sc cortar de canivete

	

.
	 Dou por findo o namorado

co cv cv cv co a

Olha là olha là olha là

Olba là como cia alumeia

Aliança no dedo da moça
Ciha là como cia encandela

00	 00	 00	 00	 00	 00

o avião da viüva
A meia noite passou
Passou em toda carreira
Accierando o motor

Se o avião me levasse
Juro per Deus como cu ía
Passar a festa na Praia
Com minha amada Maria

Icv cv cv cv cv cv

00	 00	 00	 00	 00	 00

S

0



I.
eu falel o gonzá, falei o ganzd.

falel 0 gQflzo, falei o ganid.

eu
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Era 13 de abril de 1996, urn

quase todas as cases. Na case de

estava fazendo urna visita a uma vi;

estava resfriado, falartdo mais baixo

eriquanto bone Severina nao chegava.

o, € no Rue do Alegria se ouvia müsice em

Jove fiquei sabendo que bone Severina

€ nao demorava pare chegar. Seu Jove

que o normal e bern pausado. Conversamos

I.

Joventino - Mas hoje em dia nao aguei

arms. E trabalhei muito, junto corn rneu

born Deus, que ainda agUento urn repux

tenho ... e o que en hi puxado de tra

trabaihando. Eu trabaiho porque rninha...

Pois bern. E mesmo, a farnllia que eu ter

eu gosto de trabaihar. E mesmo en não

Nao gosto de tá parado em casa não sen

corn sol ... se eu agUento eu trabaiho, se r

fui trabaihar ali urn ... urn amigo men all,

foi ... vai al, botou uma turma e quer tral

choveu? Choveu, nao choveu?

Ana - Choveu.

Joventino - Levemo aquela chuva todini

[ ... ] Vierno s'embora. Al eu ... cheguei

xlcara de café eu tornei, passar o frio, am

M pra baixo. Mas eu fui puxado de tral

tarnanho - corn a idade de dez ano. E

dezoito, no dia vinte e cinco de janeiro

bern. Ainda hoje trabaiho, trabaiho, inhc

senhora. Tanto In trabaihar earn at

muito aqui em Capirn-açu, mais de rneia

madrugada, chego aqul de cinco da tard

mais chuva. Minha idade é setenta e oito

ii. E en ainda sou rnuito forte, graças a men

desse. E inhora sirn. Mas pela idade que eu

.Iho ... era criança, não era pra en mais ta

i son forte, graças a Dens. Eu ainda trabaiho.

) é corno diz ... que nao ha d'eu trabaihar mas

'sto de tá parado em casa nao senhora. Mo.

ra. Minha vida é trabaihar, ou core 	 ou

ii agüentar you pra casa. E inhora sirn. Hoje

e ele foi-nao-foi trabaiha nisso aqui, foi-nao-

har. Levemo aquela chuvada ... lá pra cidade

F Ia no meio da praia e vento que fazia do.

i casa, tomei nern banho, a menina fez urna

cei, agora sentei-me aqui sozinho. Muiher foi

tiho. Eu peguei a trabaihar rnais papal desse

)je to corn setenta e oito ano... Eu nasci em

Não inteirei mas tO core 	 e oito. Pois

a sirn. E näo tenho preguiça de trabalhar não

doze, corno trabaihar sozinho. Eu trabaihava

égua daqui pra Ia. Saio daqui ... quatro hora da

eu soziiinho no rneio de rnundo. Levo tempo

I.
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so de trabaihar, não tern preguiça. Par 	 as vez ... a dor me aperta, a dor reumatica ... e
I.	 pr'aqui-pr'aculá ... eu passo urn dia ou 	 Já tern o comprirnido al prOprio pra eu tornar

quando ela me aperta ... pois bern. Mas.	 as dor é tudo aqui. [nos joelhos] As (for é

tudo aqui. Não posso andar ligeiro, não osso me abaixar-me, nao posso sartar, nao

posso subir num pau... Nao senhora. Fors, eu nao tenho mais pra pegar urn troço assirn.

Urn devido a idade e outro a força, porque eu trabalhei vinte ano de ... vinte e cinco, vinte

e cinco ano de cabeceiro. Cabeceiro cornweendeu? Carregando carga de cornërcio. Por

S.

0

isso que cabou-se mais rninhas força. Trat

- e descarregava em Cabedelo. Carg:

banana, farinha, inharne, [falando como

Vinte e cinco ano ... não é vinte e cinco C

quilo qu'eu carregava ... era sessenta quilc

carregar sO e se ajudar so. .E inhora sim. V

ano recebia uma chapa, pessoal dá urn di

recebia urna chapa. Al me aborreci e me

cruzado! Oi, urn cruzado! Quando eu fiz

eu fiquei fraco das perna. Nao tenho

correndo là e ca - carregando corn água pi

por aqui e levando pro porto. La do p0:

senhora ... saco de farinha corn vinte e ci

pegava là, eu pegava aqui sozinho, ói -

Cabedelo là pra feira, pro mercado. E mai

na sexta ... e trabaihava no sábado. Nas sexi

Ana - E nos outros dias trabalhava aqui?

Joventino - E. Nos outros dia eu traball

leräo, limpando. E. Quando tinha vaga, ia

rede grande ou de sauneira, era assim. F

quando era na sexta e no sábo ... ja tinha e

tava moendo rnandioca, rnexendo farinha,

pouca idade que eu tenho trabalhei muilx

mata, que ninguem dizia ... que era roçado:

de cinco hora, chegava seis. Tinha vez qu

nesse rneio de mundo. L000nge, distante d

aqui e Ia em Cabedelo. Carregava aqui...

de cornércio, compreendeu? Batata, feijao,

e cantasse] tudo né? De oito em oito dia.

i. Pois bern, cabou rninhas força. 0 melhor

De sessenta a cento e vinte. Pr'um hornem

ite e cinco, vinte e cinco ano trabalhei. Todo

né? Todo ano recebia uma chapa, todo

i!? Peguei carregar urn volume... pel'urn

por dez tOe. Al abandonei. Por causa que

devido ... devido a muito peso. Agora

aqui, pra botar nurna navegação ... Tinheirao

D de Cabedelo levava pro mercado. Minha

co quile! Vinte e cinco cuia! Dois hoinem

botava na rninha cabeça. Dali do porto de

correndo. E inhora sun. Agora eu trabaihava

e no sábado, nas sexta e no sábado.

au. Plantando, brocando mata, lavando

mare. Pescava carnarão, peixe, de

ava pela noite ... e pelo dia ia trabalhar. E

obrigaçao. Quando eu num tava pescando,

Trabalhei muito no rnundo! Corn a

Botava urn roçado aqui, seis oitenho [fl na

eu. Eu sozilinho nesse rneio de rnundo. Sala

eu encontrava a mulher atrás de mirn. Eu sO

Era ... era assirn. Minha vida era essa.



72

Ana - Al conheceu isso tudo também. 0 s 	 conhece tudo isso?

Joventino - Tudo, tudo. Por aqui conheci
	

Tanto esse local que eu moro, eomo all

Tapira, corno SarapO, morei ... Tapira, Sar 	 aI a Estiva ... Que é norne de lugar daqul,

mas IA tern o nome. Cravaçu, morei ... ern au, morei tambem corn meu pai. Em Rio

Tinto, que eu era menino. Tudo era men o né? Agora depois d'eu ... soube de si... que

eu luto-vivo sozinho cornigo, conheci... arapó. Depois de Sarapo foi Forte Veiho.

Nesse canto todo. Cheguei aqui menino ii ito moço. Hoje em dia me easel-me... pissuo,

meu neto mais velho tá corn vinte e doi: anos. Esse al é neto meu, tern trés homem,

neto. Trés homem, tudo neto meu. Tern i garotinho assim - e tern neta, cinco ou seis

maca. E tudo Ia e eu aqui em Forte Veil Me casei-me aqui e aqui já-hoje sou pai de

neto, to pra ser pai de bisneto em Forte ilho e ainda viva em Forte Veiho. E ainda

I.

	 trabaiho. Bebia muito Arco e deixei. D
	

i a Arco, nao tava dando certo pra mim,

tava ... massacrando meu corpo, encurta minha vida né? meus ano de vida, né?

Porque quando bebe cachaça foi-não-foi igora não tomava cachaça todo dia e tornava

todo dia. Mas nao ficava embriagado në senhora. Agora as vez sábado e domingo eu

tomava porre, ficava embriagado, as vez m a comida num comia. Reclamava contra a

mulher, que a mulher nao merecia. Era. 	 causa do area, né? Agora graças a Deus o

Arco nunca fez. ..eu ser preso, o propri
	

nunca charnou atenção, vizinho nunca

chamou eu atenção ... Senhores casados	 chamou atenção de filho ou mi:tiher.

Or. aças a Deus. Se eu era bom ... se eu era pessoa nos senso, eu embriagado ainda era

melhor. Respeitava todo mundo. Os hc nens e muiher ou menino. Do jeito que eu

respeitava uma senhora casada, respeitav urn menino. Não tinha enxerimento. Brinquei

muito baile, brinquei muito coco. 0 vIcic iue eu nunca gostei fol do jogo, mas o baiie e

coco brinquei muito quando era moço. C acas a Deus nunca fui desmoralizado em sala

de dança, não senhora. Porque eu sabia	 sabia entrar, sabia sair. Bebia minha

tJ cana, quando eu näo podia ... eu vinha pra pra me deitar. La vai ... vamo-vamo, largo

pé, ern casa abria a porta. Num ficava Ia aborrecendo ninguém ... Também nunca cal

pelos carninho, nao senhora. Nun'caI peIs caminho. Vinha pra minha casa, deitar em

casa. Quando eu era solteiro morava nunja casa sozinho au, quando eu era solteiro, era

all, all onde mora Joana de Cilo. All era Iminha casa, quando eu era solteiro. E de fato

quando eu me casei fui pra ii Mas adeç is ... troquei corn urn, esse lugar de casa daqul,

troquei. Pals bern. Mas nunca aborrec: ninguém. 0 proprietário nunca me charnou

atenção, nunca deu-me carão no outro dia. Nunca vizinho meu, nunca chamou-me

atenção, devido mulher ou ... Tanto respe	 um menino como respeitava uma mulher

I'	 I
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casada. Foi muiher, foi sozinha, eu re

sozinha. Não senhora. lsso4sso ... eu

respeito todo mundo, ainda hoje to vc

brincadeira eu não quero porque ... velho

sujeito corneça a brincar comigo eu digo

percure sua colocaçao e eu percuro a mm

veiho ne? E mesmo nao gosto de brinca

sujeito que nunca gostei negOcio de brinc

sabe qua] é a hora que morre. E inhora s
F que morre. Que o hornern é que nern urn

do hornern é terra que ninguérn anda.

ninguérn. E. As vez eu estou conversan

meu coração tá corn maldade!? E a senli

corn a senhora mas no rneu coração est

outro, terra que ninguérn anda! E por is

sabe da hora que rnorre. As vez vocé é

pessoa não tá ... corn o calibre de agile

matando o carnarada. E houve urna ma

nunca-nunca pilheriei muiher porque era

va muiher. Eu sou urn sujeito que eu

e respeito. E agora que eu respeito. E

quer brincar corn ninguérn. Quando urn

he, nao brinque cornigo nao, vocé é rnoço,

E. Porque o rnoço corn rnoço, o veiho corn

a, nunca gostei de brincadeira, eu sou urn

leira. Porque o hornem que brinca rnuito não

, pessoa que brinca rnuito não sabe da hora

i, toda hora nurn td de brincadeira. E coração

lao senhora. Ninguérn sabe do coração de

corn a senhora, urn bocado de pessoa, rnas

não está pensando. Que eu to conversando

corn maldade. Ninguérn ye!? Coraçao dos

que eu digo: a pessoa que brinca rnuito nao

brincar corn uma pessoa, aciuela

aquela brincadeira. As vez terrnina ate

ção, por causa de brincadeira. E por isso

I

.

I

I que eu digo. Eu tenho esses menino al. eu filho nao brinque ... Eles sai, tando tudo

solteira!? Solteiro nao, porque urn já ye e corn rnulher, urn já é casado, sO tern urn

solteiro aqui, esse que assentou al. Os d is rnais véio ... já tern urna muiher corn des.

Essa muiher al, urna buchudinha, é do outro. Digo, meus fliho vocés nurn goste de

brincadeira, de pagode, respeite. Coisa m' is feia do mundo 6 uma rnulher mal quista. E
inhora sirn, 6. E. Afinal, tanto faz urna férnea corno urn macho. Coisa boa é vocé

I

respeitar, pot respeito eu nunca vi

Anarquista, cheio de pagode, e Id se ... não

ye urna rnoça - pelariar. Nao 6 papel de

preso. Agora corn anarquista vai preso.

passar uma rnulher au, vamo pelariar. Al

rn. E nao senhora. Passou ... se passa urna

Li

pessoa pr'aculá, eu tO aqui no rneu canto iqui, a pessoa solteiro!? não tern que pelariar

nern fazer anarquista, näo senhora. Pas ou, vern s'ernbora. E. Coraq5o é terra que

ninguérn anda. Por isso que hoje ern did eu ainda ... nunca ful preso, graças a Deus.

Nunca dei pancada e nunca level. Nun

Im

 foi botado sangue no men corpo dos outro.

Tenho retirado sangue do men corpo de goipe que eu levo, urn arranhão, urn corte

corn urna faca, urna foice. Mas dos outronunca ... täo os couro aqui pra ver. Cortei ele,

dei urna espada nele, não senhora. Porque urn que eu sou urna pessoa que nunca fui de

I
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briga. E coisa boa 6 a pessoa tá na sua Nunca liii de briga. Quando eu bebia, o
.

pessoal ... to num canto assim, que as cara$uerem brigar? Olhe, eu saio me disfarçando,

olhe! Venho pra minha casa pra não ver servir de testernunha, compreenden? Venho

pra minha casa.

Ma - Nos cocos que tinha, tinha briga?
.

Joventino - Tinha não. Outra coisa...

Ana - Nunca tinha.

Joventino - Nunca. Eu brinquei muito co

negócio de batimento de boca? Briga é ... t

Isso 6 uma briga. Mas ... batirnento de boo'

por causa disso e disso, todos somos irm

assim, em coco, uma pessoa rnorto. Eu i

brinquei muito coco. Brinqnei, olhe, br

morava ali em SarapO, batia esse meio de

aqui a Forte Veiho, né? (eu morava em S

papai, ele deixava. Sala corn urn camar

olhe, eu brincava no coca noite todinha,

gostel rnnito de coco, gostava rnuito de ci

vi ... Brincava. 0 caba bebiiia, queria bater

brincar e pr'aqui-pr'aculá, deixa disso..."

béeebo, Id vocés saIa, depois levava, bol

nunca vi uma briga em coco. Quer dizer,

ga 6 quando gente mata urn ou dois, ou três.

a e num sei qué ... ai as amigo vai tira. "Mas

', brigar corn..." Mas nunca vi rnorto, morte

nca vi nem a pessoa sair cortado?! Não. £

uei, eu gostava muito de coco. Olhe, eu

rundo todinho. Olhe aqui, da Guia a Tapira,

apO) e a Estiva, vinha brincar coco. Pedia a

ele gostava de coca, senhor casado ... Mas

a senhora visse o tamanho? Ave Maria! Eu

Mas nunca vi briga, não senhora, nunca

"rapaz deixa disso, vamo brincar, venha

vez quando o sujeito rnorava perto, tava

em casa ... Pronto era assim. Não 6 feito

a ... cortado, matou, urn tiro - não - nao sthora. E brinquei por muitos canto. Menino,

eu era menino, eu era garoto, moço. E ahepois eu brinquei véio, já casado, caba de

idade ... Brinquei rnuito nesse Forte Ve1ho.Ern Cabedelo, em Lucena, all em Costinha,

ali na Ribeira, tudo eu tenho brincado coo). Depois desses ano pra cá, a mais nunca en

• brinquei. E gostava. 0 pessoal gostava d

perguntar aqui em Forte Veiho, se en fossi

Quando eu nao ia: "porque nao yak, rapa

vai?" Não you, nao. "Você nao sabe tocar

brincar a coco, eu tava doente,

quebrado, veio me chamar pta brincar o

não you näo que eu estou com ... tô doei

	

-J
	 P6, não p0550 ir. Quer dizer, eu posso

Andar em muleta, en nao posso, que o

mim, so Ia pr'um coca qu'eu fosse! Pode

as caba Ia. "Quem vai, seu Jorge vai? Von".

Nao you nao. "E vocé, porque vocé nao

Camaradinha me chamar-me aqui pra

esse p6, passei quatro més corn esse p6

o em Costinha. Eu digo: eu não von não, en

Andava nnma muleta. Que eu quebrei rnen

rnas eu nAo von brincar urn coca doente.

me den o prazo de eu andar quinze dia
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.
corn as muleta. Eu vou ... eu digo, mas

cornigo, eu mando ele it Id corn vocés.

o camarada, o carnaradinha prorneteu vim

ele não veio, ele não foi, me enganou.

passagern, ida e volta, de graça e urn

rapaz veio buscar, mandou buscar a la:

Agora quando eu for sai atrás de rnirn, eu

sabe cantar coco e todo mundo sabe dan

muiher, aquela Joana de Cilo, sO vai pro

agora em Fagundes, agora na festa de 5

pr'eu it, eu e ela. Mas eu digo, en não

tinha, porque passagern ... passagem pr'

nAo paga, que velho nao paga. De sess

Pois bent. la eu e ela, veio recado pra ir

ela vai cornigo, adonde eu for ela vai

Que a mulher ... casada, tern ciürne:

for ela vai cornigo. E eu gosto de b:

urna rnulher ... sabe responder o men

"Varno Padim". Se eu disser a Joana:

varno pro coco, se 0 coco não prestar

prestando nOs vern s'embora logo. "E" I

6 rnuito anirnada, sabe responder o coco

i tern urn camarada que sempre brinca coco

Costinha, daqui pra Ia ele dá certo. Pois veio

nao veio. 0 barco veio buscar a gente aqui e

6 papel de homem, né? E o barco, nOs tinha a

zinho Ia. Querern tornar as cachaça! Pois o

pr'aqui e ele nao foi. SO ia se fosse cornigo.

e encabulo por causa disso. Que todo mundo

r, mas sO vent onde eu for. Ate corn aquela

co se eu for. Nos forno charnado pta brincar

José, cornpreendeu? mandararn me charnar

u. Eu tava sern condição. Que condução eu

i eu nao pago, a pessoa no estado da Paraiba

a ano pra cima, que nern eu tenho a carteira.

e ela. Aquela ali pr'adonde eu for... charnar,

Tern confiança. E 6 uma mulher sozinha.

e eu nurn quero e tal coisa..." Pr'adonde eu

corn ela, gosto de brincar corn ela que ela 6

o anirnada. Pr'adonde eu for: vamo Joana?

ana, vamo s'ernbora? Eu digo: olhe, Joana,

Os vern s'ernbora. "Td certo". 0 coco nao

gosto muito de brincar cont ela. Urn que ela

ue eu canto, pta onde eu you eu levo ela. E

I

I

porque eu não posso brincar rnais cow, torque eu não p0550 passar a noite acordado,

não senhora. Nao posso tá muito tempo le p6 devido as dor no c.orpo, nO? Tambérn a

idade, 6 cansado e as dor no corpo, não posso. Pot isso que eu não posso brincar. B

brinco coco ainda. Tendo anirnaçao boa u brinco o coco. Mas aviso logo: rneia noite,

uma hora, eu tenho que arranjar urn canto pra dorrnir. 0 ano passado eu liii pra

Fagundes. Tern ia urn senhor, Seu ArF

zaburnba. Eu liii brincar coco urna vez na

e Ievou eu. Nunca tinha ido Ia. Quando

Cabedelo, pegou eu. Nunca tinha visto c

you. "LA ern Seu Arlindo gosta de cow,

em casa tern ... lá em casa nurn falta nada

Ele daqui pega a lancha de seis, pegoi

, que ele gosta de coco, ele possui trés

;a dele rnais urn rapazinho que rnorava aqui

vOspera de São Joao, tinha ido dormir ern

Al o rapaz disse: "vai rnoreno?" Eu disse

ita gente, o senhor vai?" Vou. "Pode it, Id

senhor." E chovendo. "Vai?" Varno, varno.

a lancha de seis. Pois bern. E chovendo.
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Peguerno urna roupa, nesse tempo cu 	 ..era.. tern uns três ano. Ai ... saImo, peguerno

urna lancha, saltemo peguemo o carro. cfhegou, e nós moihado, nós moihado, viemo

corn chuva. Al ele disse: "chegou, fique vontade, tá tudo bern, ta em casa." Eles tava

arrochando o zabumba deles, arrochando 
4 zabumba. Pois bern. Al... entrerno pra dentro

do quarto, mudemo a roupa. Foi ate na s

brinquemo até ... o dia vem clareando al

tern muita gente pra brincar, todo mu

negOcio de sO o moço não. F homens e r

o ganzá: "tá born, tá born." Vierno pra

de futebol. Brinquerno, e sempre chovendo,

ou. Mas Id tern muita gente pra brincar. La

brinca Ia, tanto veiho como moço. Tern

eres e tudo. Dois zaburnba!? Eu balançando

a dele, tornerno o banho de manha, saiu o

café, nós tornerno, al vierno ... peguerno o carro de oito. Peguemo o carro por causa da

lancha que vinha pr'aqui né? Al eu fique indo. 0 ano trasado eu fui pra casa dele. Fui

sozinho, a rapaz chamou en liii
	

Cheguei lá ... cheguei des tava arrochando as

zaburnba. Ai ... tornerno o café.. .Bom, Arlindo, eu you dizer: eu agora tô ... negOcio

de ... quando for de rneia noite em vante Iu venho dormir, que en nurn posso passar a

noite acordado nao. Ele disse: tá certo, a 4isa tá aqui. Quando deu rneia noite: "ta pronto

.

Sen Jorge?" Eu disse: to. Foi pra casa rn.

acabou o coca, que o chefe do coco é ele

deixar agora pra arnenhã..." Todo mum

acordei de rnanha, banhei o rosto ... Agor

tern urnas muiher que ... Rita, Helena, M

mandon me charnar. Agora se eu não ade

Pois bern. Agora é porque eu nAo posso

minhas perna cheia de cansaço, cornpreei

s eu. 0 pessoal ficaram brincando - uão - ele

V "Esses menino, já brinquerno muito, varno

tá certo. Em casa me deitei, na casa dele,

mesmo ele andou me charnando, agora. E Id

iquita, que já morararn aqul, doida por coco,

er, agora pelo São Judo eu you. Pretendendo.

issar a noite toda acordado, em pé, devido as

Ieul De primeiro, há ... cinco ano atras eu batia

urn rnangangá, so sala da pisada do coco 4 e rnanha. Era inhora sirn. Agora, nao sei bater

zabumba, zabumba eu não sei bater nao.

S
	 Ma - Nunca quis aprender?

Joventino - Nao, aprendi não senhora. E eu acho bonito quern toca zabumba. ?vlas eu

não sei. Agora dançar no coco sei dança , balançar o ganzá sei balançar, sel tirar coco,

ensino a respo.sta: "mulher 6 assim, 6	 .." Tiro esse coco da roxa ... é de par...[...]

[Termina urn lodo do fito e Seu Jove
	

folondo sobre o coco do roxa. Explica

o diferença entre esse coco € o ' t coco cfe poirno". ]

Agora a mao tá pra baixo. Chegou: pá-p, bate pairna, atira nurna pessoa. Eu que atirei

•	 saio, you pro canto daquele, aquele que 0 atirei sal pra roda. E assirn ... e dá-se o :norne
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de coco de pairna, coco solto né? Agon esse que nOs brinca aqui, arrodiando assirn:

. coco de roda. Ne? arrodiando, né? Mas lui nAo gosta disso não. Agora tern urn coco

bonito, tambérn nunca brinquei, tern v o a ciranda, tambérn não seio. A ciranda

tambérn é urn coco bonito. Tambérn i ) sei, a ciranda não. Tambern adonde eu

andava ... nunca escuto ciranda. Ciranda tc visto de urn tempo desse pra cá, na festa da

Guia, tern visto. Mas no tempo que eu pe Pi a brincar nunca vi esse coco-ciranda nao.

Ana - Al por SarapO ... por esses lugares n tinha nao?

Joventino - Tinha nao, tinha nada. Nern	 nern Tapira, nern ali a Guia, nern Rio

Soé...

Ana - Ern Rio Tinto que o senhor morou.,

Joventino - Nern Rio Tinto.

.
	 Aim - ...pequeno ainda?

Joventino - Ah, ern Rio unto eu era pec
	

Eu andava nu. Era. Rio Tinto era desse

tarnanho assirn Oi - eu andava nu. Nessa
	

de inverno, tinha eu e urna irma minha

de criação, nOs tirava a roupa e sala, 	 banho nas pingueira da casa, nas

pingueira ne? Eu era desse tarnanho E a rninha rnadrasta, rode da rninha

madrasta, charnando eu e lá se vai ... Pe ei a brincar coco quando peguei a rnorar ern

Sarapó. Era assirn. Eu vinha de SarapO pra Forte Veiho, ia pra Guia ... ia pra Estiva,
•	 Cravaçü ... tudo isso! Al depois que eu

	
forrnei, que fiquei de rnaior aI eu brinquci. Eu

ia por conta prOpria. Solteiro!? Anoite
	

batia a rnao ... pedaço de pau, uma faca, pra

todo canto! la urn carnaradinha: "varno iulatinho?" Varno. Tarnbérn eu so ia corn urn

carnarada que eu ... que pudesse sair corn
	

Eu sei corno é o elernento, pra botar cu em

perigo, não senhora. Que é doido o ho 	 que anda corn todo mundo! Pode ser no

perigo. Que saia de casa corn ele, vai
	

i ele, qualquer coisa que acontece ole tá

sujeito. TA sujeito, é. Sujeito deve de ai 	 corn camaradinha que saiba entrar e saiba

.
	 sair. E. E saiba pisar o chão e respeitar. 	 vez sala dois on três, rnorava eu ... e quatro

senhora, cinco-seis muiher, sala. E brin
	

W de rnenha... Ali em Ribeira. Eu tenho

ido pra Ribeira, rnas faz tempo. Menin Sai o pessoal cornigo daqul - chegou Id se

brinca o coco. E, ali em Ribeira. Todo soal Ia brinca coco, mais o pessoal daqui, tern

rnulher, hornern e menino ... e zaburnba rnolesta, zaburnba daqui, pois bern. E nOs

brinca a noite todinha, ali em Ribeira. I. oje ern dia ninguérn brincou. Logo, zabumba

nAo existe e o pessoal que brincava co agora tá abandonado. Uns não querern rnais

•

	

	
brincar, outros morreram, uns tao véio, tros-outros .... as rnulher tao que nem eu, cheio

de dor, pronto. Mas tendo o zabumba s brincava, ainda se brincava. Olhe, eu já tive
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dois prornetimento de couro do
	

dois. Urn caba de João Pessoa. Tern um

camaradinha aqui que tirou ate a medida 	 couro. Dois. Digo: pode trazer que eu boto,

cu mando botar. Zabumba tá aculá, a at 	 :ão. Mas num trouxeram, tambérn nurn you

gastar dinheiro. Camarada pr'aqui, ee 	 D, mostrei o zabumba, al ele mediu: dois

paimo e tanto. "Vou mandar". Nao mat
	

tarnbém nao you atrás e também não you
I	

botar. Mo. Porque SC tivesse urn zabu	 aqui, quando esse pessoal viesse ... olhar o

coco ... tá certo. As vez urn cocozinho d
	

uma coisa... Pra ver como era o coco,

néra? Dança assirn ... como é que respond( néra? Ate de filrnar, eu achava bonito. E tern

rnuita gente que não merece não. Como é
	

graça?

Ma - Ana.

Joventino - OIhe, porque teve aqui urn
	

Pedro. Ela teve ... essa muiher teve aqui corn

. ele oito dia e contratou pta eu botar o o Queria ver ... e a pessoal disse: td certo. Al

quando foi no outro sábado pra o dom ) era o São Pedro. Essa mulher, o pessoal

bateram aqui, muiher e homem. Chegou ii a tarde, Cia vinha olhar nao sei o que foi,

ela veio logo cedo. Parece que foi urna 	 cia, uma coisa, num sei o que é que tern aqui

ern Forte Veiho. "Já vim mestre, CU vim	 o porque tern al urn negOcio, eu vim olhar e

na hora do coco..." Eu disse: ta certo. 	 bern. Al eu arrochei o zabumba, avisei aos

rnenino aqui pra bater zaburnba. AqUCIC
	

de CiIo ... urna rnulher de Joao Pessoa que

I
	

ia vim, queria olhar, queria brincar ... Qi. do foi na hora, por lá chegou. Al rneterno o

zabumba, o pessoal pegaro a bri:	 pegaro a brincar... Al eles chegaram.

Chegaram...olhe, chegarath, tudo olh 	 , rnulher e tudo olhando e 0 caba tirando

retrato assirn. SO ia, ia pr'aqui, se nOs	 cantando ele botava assirn ... E IS se vai! As

muiher olhando assim, urnas somente I e batendo as pose. E nOs cantando

OIhe, na véspera de São Pedro! Al cu di o ... e já taaarde. Eu digo: sabe de uma coisa, o

senhor já filrnou rnuito, agora eu you et bora pra casa que Cu naø posso ficar a noite

I
	 acordado e alérn disso o senhor sabendo Tue é urna véspera de São Pedro, vim pr'aqui

olhar o coco, o senhor não me dá
	

não dá uma bicada? Não é possIvel. 0 que eu

.

to ganhando nisso? To ganhando nada.

aponta eu. E daqui, todo mundo brinca

bern, peguei o zabumba e botei assirt

brinca coco mas sO apontarn Cu. SO a;

aqui pra minha casa. E as vez tava na

casal Ia da casa de Beija au, eu tava c

quem sabia brincar o coco aqui, cantar

fazendo pra vocés, vocés vem aqui o pessoal

aqui e toca coco, rnas so aponta eu? Pois

foram s'embora. Que todo rnundo aqui

eu, sO apontam eu, so apontarn eu, vem

Lááá na praia. Al chegou urn

, al perguntaram Ia pra cima, na palhoça,

Al me apontaram, que aqui em baixo tinha
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I

urn rnoreno, corn o norne de Joventino, 1

foi hater Ia onde eu tava, na caiçara. Eu

Eles tava all em Beija bebendo, comendo

urn senhor, urna senhora, querern lalar

possIvel? E me apontou, que eu mc

levanto ... passei a mao na cara assim -

"Tarde?" Tarde. Pronto, que deseja? A ii

que o senhor sabe brincar coco aqui..." 1

deixei. Urn que os pessoal daqui não brin

posso. Porque Ut, porque vira, aI... E me:

O zaburnba. Agora tern aqui, aonde tern

zaburnba. Ete disse a rnim que quando

trazia. F ela disse: e quanto mais on a

Mais ou meno cinco reais. Eta disse: p

maginei: que danado eu fiz eu? Jr bus

buscar, p'arnanhã ir Jevar ... Eu num v

cheguei, von já mentir. Al dernorei... Pr!

liii ern casa, encontiei a rnulher bocado

sou en so e nao posso sair de casa. Pon

tome o seu dinheiro, pegue o seu dinhe

ficar com o dinheiro, fique corn o dinhe

se vocE fosse buscar o zaburnba e nós 1

que né eu so não, aqui tern uns amigo

nao. E eu ... trabalhar, cantando coco, ei

Agora a senhora quando vim de out

telefonar pra Joca e Joca aqui diz an

certo. A senhora telefone antes, eles ac

zabumba ou all em Ribeira, pra senhi:

obrigado. Pois hem. Ela disse que ia dar

eu ir pra Fagundes... Al nao ful. [ ... ]

professor. Tiveram aqui urn dia, um sáb

Mestre Jove aqui, onde mora Mestre Jov

aqui. "Ele Ia?" "Ta nao." Al mandararn

"0 senhor quern brinca coco aqui?" Eu

veiho que gostava de coco. Al o camarada

nindo. "Seu Jove, seu Jove!" Qué que hay?

anguejo. Disse: qué que hay? Disse: ali tern

n o senhor. Disse: quem 6? "Sei não." E

aqui ... e eu que sei cantar coco. Eu me

'a urn senhor e uma senhora. Aqui perto.

assim bebendo ... um moreno. "Eu soube

.0 senhor, eu ja cantei muito cow aqui, agora

rnais cow e eu tou uma pessoa já veiha, não

io aqui ninguérn brinca coco porque não tern

ii amigo rneu, all em Fagundes, que tern três

u quisesse brincar coco podia ft Id que ele

o o senhor gasta pra ir pra Ia pra Fagundes?

isso não. Me deu os cinco reais. Adepois eu

o zabumba na casa dos outros, p'arnaiihã it

Al eu ... sai Ia por cima, Ia na Igreja. Al eu

o Dona Maria: a senhora me desculpe, que eu

oentada e eu nao posso sair de casa. Em casa

.assim, assirn, assim, assim, assirn. Eu digo:

• Disse: nao, pode ficar corn 0 dinheiro. Pode

pra vocé cornprar urn cigarro pra vocé, agora

icasse eu ia arranjar cinqUenta reais pta vocé,

te vein cornigo, uns vizinho men. Faço rnais

riando como 6, sem ganhar nada!? Faço nao.

vez, a senhora telefone. Ela disse: eu you

hor, vai esperar minha chegada. Eu digo: tá

me diz al en posso ir em Fagundes buscar 0

ver a brincadeira. Disse: tá certo, rnuito

reais se en fosse brincar. Mas digo,

vein uma turma de João Pessoa, urn

Mas vern tudo aqul pra casa! "Onde mora

aqui?" Charnarn de rnestre. Al disse: ele mora

eu. Cheguei eles tava tudo Ia. Pronto.

tambérn en näo brinco nao, aqui I.rinca

.

I

I

'I
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todo mundo, nurn 6 sO eu não, todo

urn senhor, corn o norne Joventino, urn

disse: sou eu, cu gosto d'um coco, qua

brinco. "Queria brincar o coco, amostrar

hem. tins menino..." Ele disse: mas não

Agora a senhor acertar pra vim de hoje

tO aqui. Eu disse: tá certo. No outro

almoçado, quando foi ncgOcio de duas h

linha, carro grande né? Deixaram no gru

na porta. Eu já tinha avisado as menino,

gente... E ele era professor, disse que

menino em todo tarnanho! Mas trou

menino, todo trazia. Mas os

quage imm cabe. De mulher, rnoça,

urn coco par lit, de dia, rnas choveu de

muiher dançar doidamente. Agora tinha

sabia, mas dançou todo mundo, o coca

eta sabia brincar o coca da roxa. Mas

mestre, tit muito born agora eu you rn'er

garantir a mae desses menino e o pai

obrigado. Al ele pegou saltou. Foi. Mas

rnoça, uma muffler, danada no coco eta, c

bonito, eta dava cada risada, al dançand

pessoal vierarn atrás de mirn aqui. Meu n

São Paulo, Rio de Janeiro ... aqui pra o i

tirado, esses negOcio que o pessoal fitrna,

chega aqui ... filma. E. Fui brincar urn co

An, Ari aquele rapaz da venda, a irrnão d

que hay? "Rapaz, Luis rnandou dizer qu(

urna representação e queria que vocé fos

you näo. Disse: rapaz, varno rapaz, vam(

scm dinheiro, nurn you tornar dinheiro ci
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brinca coca aqui. "Mas eu soube que tinha

D que 6 de tirar coca, gosta d'urn coca." Eu

tern tempo brinco quando nurn tern num

cow pra urn pessoal que anda cornigo...pois

hoje. Ele veio domingo né? "Mas não 6 hoje.

) dia." Eu digo: 6, venha. Ele disse: pela tarde

)rningo, cornpreendeu? Al quando eu tinha

a eles vierarn de carro prOpnio, esses carro da

e vierarn pra aqui. Cheguei aqui, ele tava aI

ois hem. Mas era tanta da gente, era tanta da

professor. Mas era de rnulher a rnenino. Mas

ii tanta coisa pra aqui pra mirn! Mas todo

a casa s'encheu, s'encheu ali. Mas o pavilhao

rn...Ele era urn senhor alto, alvo. Al eu tirei

ente. Passaram a ganzit, tirei o coca, haja a

ma mulher que nao sabia nada de coca, não

roxa. Tinha urnas ate que se elas visse inuito

çaram, dançaram, dançararn... Disse: born

ra, jit ta na hora, que eu sou professor, pra

tal hora chegar em casa. Eu digo: muito

tudo quanta era de professor. E veio urna

tente. Era contente, batendo palma, achando

Al foi-nao-foi, rninha senhora, foi-não-foi a

ne tá rnuito lange. Olhe, negocio de Brasilia,

erior, todo canto. Esses coco que eu tenho

i por esse rneio de mundo todinho. 0 pessoal

ali ern Lucena, uma festa... Al chegou aqui

e rnora ern Costinha. Al charnou: Jorge? Qué

vai ter urna festa lit e vai ten urn coca, vai ter

pra brincar o cow". Eu digo: rapaz, eu nao

Eu digo, eu nao you não que eu digo ... eu to

restado pra andar. "Nada, nurn se incornode

I

I

não, que andando cornigo..." Me deu logurna gilete pr'eu tirar a barba. "Varno rapaz,

nós pega aqui a lancha de seis, de rnadrukada nOs vem s'ernbora..." Tinha 16 urna festa,

Nq
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urna festa em Lucena, tern muita F

brincadeira. E bateu ale que eu fui.

encostando neles pra là. Urn vereador, o

là se vai. Leverno dois zabumba, foi do

zabumba aqui, tinha urn meu e outro. IV]

Cheguerno là, peguerno o carro, tarnbérn

eu digo: rnài eu sozinho, ainda bern q

batedor de zabumba, respondedor de co(

cheinha, essa lancha foi cheinha. Por c

assim ... combatido corn tanta da

là, cada urn representava urna

disse, tá certo. Fui sern nern urn tostão,

ão dele dono de bodega e pr'aqui-pr'aculá e

zaburnba, fbi, foi dois zabumba. Tinha dois

abusei e rebentei urn. Pois bern. Al salmos.

Ss tern passagem de graça. Al eu cheguei Id,

Antonio td aqui. Entre muiher e hornem,

e a muiher Eambérn. Foi muito, a lancha fol

d'eu né? Al cheguemo la', rnas eu uiquei

numa festa daquela e eu cantar coco

sozinho ... De noite!? Nurn palanque là. Aleu digo: rnái ta certo. Agora cheguei Id, agora

o rapaz chegou là ... deu urn botijAo de ca4haça corn cinco litro ... Cornprou urna-um-urna

lata dessas de conserva, de came de con4rva, al botou assim, quer dizer, al entregou a

urn carnarada daqui. Eu digo: isso nurn 4 pra rnirn, eu vim brincar nurn vim beber. Eu

posso beber, nurna brincadeira... Al essej que foi rnais nós chegou assirn nurna venda

inandou botar urn sanduIche, eu comi. 	 tava da outra brincadeira, era inhora, outra

.

brincadeira. E o povo ... a festa, de tud

guardar o zabumba, por aculá... Al vai

¼ Joventino, sua vez chegou." Tava assirn.

ern dma ou quer brincar ern baixo? Eu

rnulher que foram comigo - foi un

rninha ... rninha filha foi, urnas seis mull

Esse pessoal aqui que brinca coco, Os p

Quando eu procuro, elas vão cornigo, o

confiança e rnostro, pois bern. Al mora

cornigo, sendo casada, o marido deixa.

aqul ern cima ou querern brincar em

tinha. Festao là ern Lucena. Al mandemo

rapaz fala rneu norne no rnicrofone: "Pois

I eu fui là pra ele, ele disse: quer brincar aqui

go: al quern diz é as muiher. Eu charnei as

cinco rnulher, urnas seis rnulher. Essa

foram corn a gente, fol muita gente daqui.

;oal casado, tern costume de andar cornigo.

arido deixa, tern confiança. Pode crer. Tern

casada, outra mora acula, se cansa de andar

eu chamei as rnulher: vocês querern brincar

As rnulher olharam pro alto, mas era forte,

era o ... né? Disse: não, nós brinca em baJxo. Digo: as rnulher querem brincar aqui ern

baixo. "TA certo, então vocé fica aqui ern cirna corn os hornern tirando o coco, eu boto a

màquina aqui pra vocë, pra vocé cantar nb rnicrofone." Disse td certo. Al chegou a vez,

subirno, subirno a escada. As rnulher fi4rarn assirn - distancia como naquele terreiro,

ern baixo. Pois bern. Al chegararn os zabitrnbeiro, eu, là se vai... Al nOs fumo, canterno

o coco. Eu digo: Dinho, eu canto muito IIto. Disse: "não, nao se incornode nao que eu

dirninuo a força da rnáquina." Eu disse, ta , certo. Al as mulher em baixo rneteram os pés.
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Toda mulher que foi daqui sabia resporn

ganzá, falei o ganzá, eu sozinho. Os ou

soube cantar, sabia mas o pessoal num ca

e :não deixaram nern as pessoal dançar, o

nunca viu urn coca? Al foi obrigado a po

podia brincar, o pessoal daqui. Juntou c

balancei o ganzá e desci em baixo ... Ai fo

cheguei Id na frente. Al sei quando foi tal

Severina - Boa tarde.

Ana - Boa tarde.

Severina - Que hora é essa?

Joventino - Eu näo sei nAo. Zefinha saw p

Severina - Ai rneu Deus, não posso sair

[boric Severina eritro no cozipiho]

Joventino - B sO sei minha senhora que n

que hora era, mais ou meno uma meia

Disse que tava na hora de ir embora, q

senhor procure An, quem resolve da bnirJ

ele ... ele tá par al. Ele procurou An, disse

trabaihar, era uma rneia noite. Eu tava a

nem a senhora: "sei quern 6 esse." Al pert

escreveu num caderno. Eu digo: onde

Grande." Mas levar meu name pelo m

vierno s'ernbora. Cheguerno aqui, de ma

Agora eu pego An, o irrnao dele tern u

dizer: arranja urn dinheiro pta esse veiho

e veio porque eu chamei, ele tern famllia

assim në? Arranjava uma coisinha, Ia tud

Ari não fez bern, não fez não, pois bei

.foi ... c'uns tempo, c'uns tempo, chegou

rnostnando ... mostrando as coco. Al pergi

Ievou rneu name de Id pta esse rneio de r

tempo, veio urn carnaradinha de Joao Pes

me assujeitei dernais, sou muito besta. V

r. E eu falei o ganza, falei o ganzá, falei o

ro camaradinha meu que tava comigo num

ta. Mas eu cantei... Mas o pessoal invadiram

ssoaI de Lucena. O pessoal besta, parece que

[cia vim fastar o pessoal senão o pessoal não

daqui e as de Ia. Al eu balancei o ganzá,

quando eu tornei uma bicada, da cachaça. Al

canto, que ela deixa a casa.

bninquemo. Quando foi tal hora, não sei nem

.te né? aI Id vern o rnotorista ... o cobrador.

no outro dia ia trabaihan. Eu digo: mas o

leira 6 An, eu nao sei de nada. Procure que

tava na hora de in embora, que arnanha vai

n mái Ari al chegou urna moça, assim que

itou corno 6 men norne, al eu disse. Ela foi

a senhora mora? "Ela rnora ern Campina

de mundo!? Foi s'embona. Pais bern. Al

rugada. Apois não me denam aqui urn tostão.

a bodega, Ia o prefeito são pnimo. Era dele

.1 que veio, esse veiho gosta de brincar o coca

aquele veiho. Mas nada disso. Nurn devia ser

rico. E, na cidade, mas nadinha. Par isso que

• Al viemo s'embora ... pois bern. Al quando

irna moça aqui, essa dita. Corn urn Iivro, ài

u como era rneu norne, eu disse, foi quern

Jo. E assirn! OIhe, urn tempo veio aqui, faz

trazer urna pessoa pta cantar coca. Olhe eu

pr'aqui, eu cantei coco ... fui arranjar urna

.
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muiher acula, Cumade Beth, fui III em c ma, arranjei zabumba. E ela corn o gravador
.	

Jigado e eu cantando coco, a muiher re pondendo, batendo o ganzá... pois bern. Al

.

mandava eu parar, eles parava, eles Iig2

camaradinha da mesma turma corn urn

aqui. Mandei chamar comadre Beré,

zabumba e ela respondCndo e o gravad'

mundo. Vocé já viu no mundo? Gente q

o gravador. Levou. No outro dia chegou urn

Lvador no'vinho, ele cornprou, pra eu cantar

aculá. Eu aqui cantando, batendo o

ligado. Pra levar tudo-tudo por esse meio de

eu nunca vi. Urn dia desse teve urn aqui ... que

eu não conhecia. Ele me conheceu Id em èirna. "Mestre Jove, qué que hay?" Al eu olhei

assim... "Ti conhecendo nao?" To nao. "4az, tive aqui tá tempo, brinquei coco aqui."

Digo: Cu tO, tO conhecendo agora. "Eu
	

Id na sua casa". Eu disse, vamo. Al eu volto

corn ele. Foi esse, pegou a medida
	

buscar o zabumba, foi esse que tirou a

. 
medida do ... pr'e!e levar. Foi esse. Quej tempo que esse senhor brincou aqui e me

conhece, brincou aqui me conhece? Daqti ja fui brincar coco em Mangabeira. Foi. Me

levaram.

Ma - 0 senhor contou pra mim.

Joventino - Foi? Pois hem. Agora Cu...	 posso tá ... só posso tá sentado, näo posso

passar a noite em pé... não posso andar ruge de carro... As vez eu you por Santa

Rita, venho pr'aqui, venho, quando Cu chego lá me levanto da cadeira, saio todo

entrevado pra poder andar. Agora eu tratjialhando não. Eu trabaihando? Cu passo o dia

todinho trabaihando. Mas me sentei-me 	 canto, pra me levantar é urn sacriflcio, tern

que me apanhar pra eu poder andar.

Ma - Na época que o senhor era joverntinha ... o senhor lembra de urna pessoa assim

conhecida, quando o senhor cantava por a, que tirava coco?

Joventino - Tinha muitos, tinha muitos. Mas esse pessoal rnorreram tudo. ESSC pessoal

já morrerarn tudo. JA. Tinha caba que b 'ncava coco cornigo eu achava born, que me

ajudava. Morreram tudo ... eu que tO fican o.

Ma - Era daqui?

Joventino - Daqui tudo. Daqui de Forte Veiho thesmo, prinio meu... E. Cantava nos

coco, quando eu tava nos coco que ele chegava pra rnim era urna bençao, que me

ajudava. Porque o sujeito cantador de coc tern de ter urn, dois cantador de coco ou trés,

pra resistir a noite, cornpreendeu? Porqjie urna pessoa so não pode a noite todinha.

Agora en já vi, eu já vi um homer bom o norne Joventino, da minha cor, xará

men ... tirar o coco na boca da noite e amLnhecer o dia, ele sozho, batendo zabumba.

Esse veiho já morreu, rnorava em Santa I ita. Ele veio brincar o coco mais eu duas vez,

S

.
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morava em Santa Rita, o nome dele

morreu. Pais bern. So foi ... foi mais

Pta donde ele ia eu ia corn ele, pedia a pa

ele vai comigo..." Eu menino!? E saIa. A

quem me ensinou-me a cantar, esse ... esse

Ma - Tinha a mesmo name do senhor?

Joventino - Era o mesmo nome, Joventir

Apois ele veio daqui de Santa Rita.

Severina - Quando eu terminar eu venho

Ana - Td certo.

Joventino - Pois hem, ele morava em S

aqui mas num sabia da minha casa. Un

aqui, a fliha da irma dessa muiher veh

Joventino, meu xará, da minha cor. Ele já

soube brincar coca foi ele. Foi. Bater ganzá.

ai, papai deixava. "Deixe Seu Guilherrne, que

ora era pra hater ganzá e responder coca. Foi

enhor. Ele era casado. Pois hem.

agora mais veiho de que eu. Da mesma cor.

Rita. Duas vez ... ele sabia que eu morava

sobrinha dessa minha rnulher veio botar ele

botar ele aqui na minha casa. Primeira vez.

El

S

.

Zabumba de lado... que ele mesmo fazia a zaburnba. Zabumba de Iado ... [bate palmas]

Al chegou entrando.. "Mái Jove o qué q  hay? Eu vim na casa do senhor." Fazia que

S

ano esse homem tinha visto eu!? Xará

brincar hoje, tem um coquinho?" Vai

entrou ... botou o zabumba pr'aculá. "Oi

ando ... com ele." Td certo, é inhor sim.

brincava, que ano que nOs fazia que ii

encontra, que dirá nOs, dirá as cristão?"

tomemo banho... Foi a São João

entremo no café, ele veio, ele e a muthe

outrodia de nianhä ... aI quando foi, tome

almoçar nao. Al pegou-pá, foi s'ernbora.

chegou, ele e a muiher. Brinquemo nova

Severina, trouxe um negOcio pra mim. I

charnou pra eu ir Id na casa dele. Ma

camarada, prirno meu chamado Siverc

morreu. Born no coco. Aqui tinha muito

Tanto batia a zaburnba ... e corno tocava

Tinha urn all em Tambaü, chamava... J

cantar coco! E. Quando eu botava num c

quando eu chegava ele ficava satisfeito,

r aqui? "Par aqui..." Qué que hay? "Varno

pode entrar. Ele entrou, de tardezinha,

a que eu trusse?" TA bom. "Sabe que eu sO

peguemo a conversaaar ... dos coca que nOs

se via! Ele dissè: tá certo. "As pedra se

a certo ele. Tivemo um papo aqui, na tarde

10 de roupa, a muiher fez aqui urna canjica,

"Dxá nOs xará!" Al brincamo, quando foi no

o o banho, ele tomou o café, não ficararn pra	 F

!a outra festa l eu não sei qual foi a festal ele

ente. Dessa vez trouxe urn negOcio pra Dona

inquemo a noite todinha. Al de noite ele me

já morreu, foi s'embora. Aqui morava urn

Fai l mudou-se pra ... pra ... ali pro Pogo. La

aba born no coca, pois bern. Era muito bom. ii

como cantava coca. Aqui tinha muuuitos.

Padre. O home bom pra hater zabumba e

que ele chegava eu ficava bern satisfeito. E

ajudava uns as outro, compreendeu? Que as
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vez urn tinha urn coco durn. Al eu já

noite todinha, noite todinha ate de

sair de rnanha pra tornar banho. Inda Ia

sirn, nesse Forte Veiho. Era de rnanha.

sua came acruada ou a panelada, al ía

João pegava. Trés hora da tarde novar

Forte Veiho, tinha muita gente pra br:

nesse tempo. Al mis começava trés

hora ... chegava todo mundo. Cada urn Ia

Pois bern. Cada urn ía tornar seu

novarnente ate no outro dia, ate a

todinho. Mas nesse tempo eu era rnoço,

sim - eu tinha urna menina, a primeira in

já descansou, né? Nos brincava uma

Dia de nos brincar coco urn São João ... nós

ndo zaburnba e cantando o coca! E inhora

tomava urn banho, chegava em casa, cornia

insar. Quando era três hora da tarde, São

61? Nesse tempo brincava muito coco em

Agora tanto coca corno baile, de carnava,

da tarde: pam, pam... Quando era seis

,r seu banho e o olho no zaburnba atucaio...

ceava, al quando é sete hora começava

Ia. E inhora sirn. E cu agiientei esse taco

eu e minha muiher, que era nOs dois só -

mas perdi, ficou sO eu e ela em casa. Era

assirn. Brinquei rnuito e achava born e eô acho born um coca. Tendo uma rnulher que

brinque, que responda ... já saiba responde o coca do jeito que eu sei, eu acho bonito. Eu

gosto de brincar urn coca. Foi-nun

Pronto. Quando eu ia pro coco ... eu p

nurna quenga, que aquilo é born pra

Ana - Pirnenta?

Joventino - E inhora sirn. Cabar eu

pegava urna coisinha daquela, machuca

Rapaz e isso rnesrno, eu não sou cigarra

queria ficar rouco, pegava urn bocado d

engolia, Oi!? Lirnpava a goela. E inhora s

pessoa corno e. E. Coco ... toda cantiga

• pessoa saber cantar pra urn pé aqui outrl

Agora tanto faz urn coca como qualquer

brincar esses coca que eu tiro, que C uns

resposta, ensino a resposta, pra nurn

urn coco errado, eu to tirando me

mundo, findou todo rnundo. Mas f

atrapalhou quern ta cantando a coco.

coca que eu tire ... quando uma rnulher

tornava urna bicadinha, pra lirnpar a goela.

um born bocado de pimenta do reino, regava

nurn papel, quando eu queria ficar rouco,

resolvia. E aI que eu limpava a goela. [ ... ]

e nern corni areia não. Mas foi-num-foi, eu

pirnenta, regada assirn, al botava, rnastigava,

n. Meus coca C uns coca... tudo eu tiro, digo a

5 vai no ... ouvido da pessoa, nurn convCm a

aculá, não 6? E inhora sirn. Agora tudo isso.

ma rnoda. E per isso que o pessoal acha born

oco tudo bern aprumado, eu ensino coma 6 a

er errado. Que esse ... o pessoal respondendo

0 coca a pessoa corneçou responder todo

) uns os outro Id cantando, quer dizer ja

ii assim, eu escuto logo de fora, e quero a

)nde eu to ouvindo. E quando ela se dá a

0

.
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resposta eu já corneço dar. E por isso q

adoecer nern morrer eu you pta Fagunde

Ma - 0 ültirno que teve foi aqucie em C

Joventino - Foi. Foi isso mesmo. Mas nã

Ma - Foi pouco tempo não foi?
. 

Joventino - Coisa pouca ... gostei daquele

Aim - Tinha urn ... pessoai pra dançar outi

Joventino - Era ... era. Gostei não. E coc

brinquei urn coco do lado de fora, sO i

senhora. Coco brincar dentro de casa.

pensava que era urna grarna. Eu digo: 1

nao brinco, nunca brinquei urn coco do
S

aqui..." Al trouxerarn pro ]ado de fora i

Tambérn nurn achei born a rnundica..

cornigo, eu sou responsável a cia,

Pronto. Se vierarn cornigo eu tenho que V

no rneio da Sala saltando que nem urn bic

a pessoa deve respeitar. E que nern un

. brincar nao. Não senhora. Que a senhora

pisada e seu pai, sua mae, tá vendo não

direitinho, quando e que vocé ta brincai

dois-trés, dentro de urna Sala de coco!? N;

Ana - Quer dizer que dançava mais nurna

Joventino - Era. NOs brincava na sala, ni

fora? não, nunca gostei não senhora. E

S

	

	 um ... parente de minha rnulher, tinha urn r

e Samuel, ou ...é Samuel tambérn e 5ev

coco iá...[...] Porque qualquer pessoa

Vocé pode ter urna ... pode botar dez p

já tá cheia né? E no pavião assim o I

pegou assirn, porque é tudo fresco,

nurna casa e ... rnais calor. Mas o coco

eu digo ... ... - Mas pelo São João se eu não

Eaqui que... Fagundes brinca coco.

gostei daquele coco não.

não.

coisas néra?

coco ninguérn brinca do lado de fora, nunca

o coco dentro de casa. Nunca gostei, nao

ncar lado de bra? Lá ... perto da Igreja, eu

aqui eu não brinco, se vai brincar aqui eu

o de fora. [ ... J "Não vocé toca o zabumba

e as mulher fol brincararn do lado de bra.

IS. Digo: não. Essas muiher que vierarn

conta dela e you dar conta. AI ... tirej elas.

iar conta de voce e dar conta. Dança na sala,

o!? Não ... não tern, não 6 assim. Não senhora,

bébo demais nurna sala de coco, nao pode

casada, 6 pisada, se a senhora for solteira, 6

10 achar born. E p015 bern né? Vamo brincar

e vai saltar que nern urn bode? Agarrado

rnesrno?

sO brinca em sala. Brincar coco do lado de

A em Joao Pessoa muito, que eu Là tinha

nte e uma parenta. Todos já rnorreu. Milica

Fui passar o São Pedro là. Eu vi muitos

uma ... qualquer pessoa enche uma casa. E.

aqui nessa casa aqui, que estão aqui e a casa

sO se for muita gente. Agora pegou a palha,

reendeu, né? ninguém sente tanto calor. E

de se botar 6 dentro de urna casa, 6 inhora

I.
	 sirn, 6.

Ma - Aqui ... e brincava na casa 	 era o nome do proprietário ali, que morreu?
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I.

'I

Joventino - Antonio Elias?

Ana - Sim, era na casa dele?

Joventino - Nao. Nos brincava na casi

brincava coco.

Ana - Ele Ia né?

Joventino - Era. Al ele mandava: "pode t

fazia as casa a sala muito grande aI bota'

ele deixava, se ele dissesse: Seu Antô

brincar urn cocozinho alL" "Pode botar."

bern. Agora brincava tudo nas casa, era.

dos morador, era inhora sim ... do morador,

icar". Os pessoal tinha as casa grande!? Era,

na casa deles, na casa do morador. Pedia al

vou..."Pode brincar". "Seu AntOnio you

urn baile ern casa." "Pode botar." Pois

Antonio Elias, tanto o AntOnio Elias véio,

4
primeiro, e corno esse que morreu... esse, corn trés ano a quatro ano atrás.

Ana - Ah esse era o filho dele?

I. Joventino - Era o fliho dele, esse que

veiho era filbo, ele era tio, né? ele era sc

o veiho nunca teve filho nao, esse que

compreendeu? Filho de urn irrnão dde,

Maranhao, esse que morreu urn tempo c

repente, pode crer, doença bateu num

	

•	 cura ... Foi logo, nós furno pro enterro

aqui e em Cabedelo tinha carro pra I

mundo a dizer, tanto os morador e

rnorador ... num respondia mat pro rnora

"Seu AntOnio Elias gái urn pouquinho

Vocé dizia, uma coisa e outra, maimais

senhora. Brincava corn a gente, caço

baile ... foi-nurn-foi tem versário dele, da

pobe desse Forte Veiho, num era rico

senhora, tudo os morador de Forte VeIh

chegava em casa e encontrava o bilhete.

versário, da Guia. Tudo os morador del

morador dele! Era, inhora sim, tanto ele

més passado.

Ana - A mulher dele?

rreu urn tempo desse, a Seu Antonio Elias

tho do veiho, né? Esses donos daqui, porque

rreu, Seu Antonio Elias, era sobrinho dele,

o pai criou e o Iilho era ... vive Id pro lado do

Born proprietario, boa pessoa ... Morreu de

cura, ele morreu. Doença bateu nuni teve

.veio dois carro, pra U e por aqui, e a lancha

e Seu AntOnio, proprietário born ... é de todo

conhecia ele por fora. Num tinha luxo com

r, atendia aos morador, seja Id donde fosse.

2". Ele ... esperava pela senhora., conversar.

'Turn era de dizer "vá la' em casa nao!" Não

a, bebia cachaça, noite comigo, brincava

ulher, dos filho. E nOs era chamado, 60 era

D. Nao vinha ninguém de bra de rico nao

Agora pro bilhetezinho, muita e muitas vez

.i .... e veio muitos bilhete, vinha por letra, de

não tinha gente de bra nao senhora, tudo

rno a Dona Nenzinha. Pronto, morreu esse
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.

Joventino - Morreu. A tia de Seu Antôni

ha e mae de criação, foi quem criou. Qi

Elias váio, né? pois bern. Mas ... chamava

papai Tonho, né? corn Antonio Elias vi

morreu. Agora isso aqui tudo é dos donc

que ainda 6 viva, Dona Celina a mae d

velhiiinha ... acabada, doente, Dona CeIin

de Joca, de Elia, de Beija, Lurdinha, Socc

agora tá assim olhe - tá ficando de nad.

coqueiro, deixou ate os pobre dos rnoradc

não senhora, vendeu tudo a Usina. As da..

Ana - Antes era roçado, que o senhor plar

Joventino - Era aqui ... era pr'aqui. Todo

roçado, plantava tudo no mundo. SO nurn

dá nada! Ficou assim ... venderam tudo,

pronto. [bate as pairnas dos rnaos dua

Agora acaba o dinheiro e a propriedade f

nOs trabaihar, sempre trabaihararn e nad

Elias, a tia, desse que morreu outro dia, né?

Dona Nenzinha era muiher de Seu Antonio

la tia, ele também, ele chamava Seu Antonio

o. Morreu corn cento e tantos ano, a veiha

dos neto, dos neto ... Dona Celina 6 a pessoa

.a mae desses rnenino. Mas tambOrn tá

a mAe desses homem al. We de Pessoinha,

e Nevinha. Sete filho ... ... - Forte Veiho

- Venderam tudinho al, sO tao corn os

sem ter terra pra plantar urn p6 de rama. Tern

Iaqui pra Ia tudo é ... tudo 6 cana!

iva al?

undo. Trabaihava aqui ... aqui pra dentro, em

abalhava nesse coqueiro, debaixo de p6 num

go foi partido!? tudo herdeiro, foi partido,

vezes, urn gesto de quern limpa as rndos]

a. Agora ficou a gente, eu não, tern pra onde

que nao tern. OIhe eu to plantando rnilho,

plantei rnilho, daqui a meia Iégua, daqui onde eu rnoro, meia Iégua, daqui onde cu to,

rneia légua. E quebro meu milho pro São JoAo. Ainda dou graças a Deus poder ir... e o

proprietário de Ia, o usineiro, deixar. I 	 plantou cana, agora aqui-acula fica aqueles

taluuugo que a máquina ajuntou assirn	 - al ele dá pra gente plantar. Encontrei ele

tarde corn os menino, vai passar a rnáqt 	 limpa a areia tudinho e joga fora, al ele dá,

nOs vai limpa aI planta o niilho. Meia	 ua daqui pra lá. E a gente planta, o ladrão

come mais do que o ... come mais do que d gente.

Ana - E mesmo?

Joventino - E inhora sim. Tudo

0

Ma - Longe né?

Joventino - E inhora sim. Naquele meio

Vez chega de noite, tira de cavalo, 6

trabaihar e pro São Joao ter o que corn

isso! Pois bern. Eu acho bonito, eu trat

pedir a ninguérn e dar a quem merecer,

mundo, a gente rnora aqui, o milho maduro!?

hora sirn. Costume da pessoa ... costurnado a

pra nao td pedindo os outro nern comprar. E
io ... eu acho bonito ter na rninha casa pra não

npreendeu? E corner, ter minha barriga cheia.
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Que a pessoa que come comprado nunc

t] ma-mas o legume? não senhora. 0 suje

próprio, ter 0 legume propri-prOpio e a

agora num tem o açücar, a sabão, a came

tiver de ir nurn lugar desse, so tern a barr

. palmosi E. Feijão rnuito, mulatinho, oji

Ia. Vamo corner de prato cheio... Mas cc

não dá, né? Pois hem, o que eu digo é is

(Due no São João ter minha casa ... dou 1

outro, bota ele na fogueira, milho born, a

Fica no roçado, you quebrar ... vou quebi

rneu, eu rnando buscar uma mao de ... faz

fica Iá ... fica La seco, eu quebro, boto pra

born par causa disso, acho bonito. Voi

predicado. Par isso que cu digo. Eu saio

urn cabaço, um ... urn lanche pr'eu come

não vejo urn grito, coisa ... não vejo urn

Ana - Sernpre gostou de trabaihar assirn,

	

S	
Joventino - Toda vida gostel. Toda v

senhora, nao sou mais do que ninguérn.

faz trabalhar na porta de casa como ti

medo de trabaiho, não senhora. Qu

entrego lavoura [ ... ] não senhora, eu so:

tenho medo de trabaihar, sozinho. Pois

e num quero tá trabaihando corn traball

S	 sozinho no rneu serviço, eu nurn quero

Deixando mato atrás ... abrindo a boca,

sozinho não, trabalho sozinho ói - nurn

n barriga cheia. Agora tern de outras coisa

tendo a macaxeira própria, tendo o rnilho

jão prOprio, vocé tern barriga cheia. Tira,

7 TA certo. M'esses legume que nós planta?

cheia quando tern ... quando tem de Ia. [bate

a batata, a rnacaxeira, tudo vocé tern de

prado vocé não pode corner prato cheio, que

Por isso que eu planto, porque acho bonito.

ía mao de rnilho a urn, dou ... cinco espiga a

ulher faz uma canjica, faz urna parnonha, né?

dou aos pinto pra corner. Já tern uns fliho

uma canjica. E tern na rninha casa. E depois

sa, como urn rnangunzá ... Tudo isso. Eu acho

pra feira, vendo meu rnilho, cornpro meu

iqui, rneia Iégua ... sozinho. Corn urna enxada,

.sozinho, trabaiho dia todinho que Deus dá,

de ninguérn, sozinho.

gostei, nunca tive rnedo de trabalho. Não

lo rneu ... nunca tive rnedo de trabalho. Tanto

ar coma daqui corn urna Iégua. Nunca five

dando lavoura, dando lavoura boa e nurn

eu nao sou mais do que ninguérn, rnas nao

Eu quero trabaihar sozinho no rneu serviço

ruirn, me fazendo raiva. Eu gos'trabalhar

alhar corn trabaihador ruirn, é inhora sirn.

indo pro tempo ... Tá fazendo raiva. E eu

le distância, nern pra pegar nern pra largar.

C

UA

Pois hem, par isso que eu digo. Agora, tleixei de trabalhar na roça ... e to trabalhando.

Mas cu botei roçado nesse Forte VeIhk que todos admirava. Eu sozinho. As vez

contratava o dia ... as vez pra botar, né?
	

urn matapacho, vez pra plantar, levava

quatro-cinco rnulher ... lá dois-trés home 	 quatro homern ou cinco cornigo, né? pra

0	 plan-tar. Mas pra limpar? eu sozinho lini 	 a, mato born de limpar ... né? Naquele tempo
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era muita disposição ... saIa daqui. 	 a em casa, chegava aqui quatro hora, cinco

hora, cinco e rneia. Mato born de	 quand'era fé ... tava tudo limpirn. Nunca live

medo de trabaihar, não senhora, nunca Hoje em dia vejo uns hornern rnoço ... abasta

vet meus neto que tern aqui, uns hornem rnoço! 9 ... ... - Mas as vez é ruim porque a

pessoa que veve disso nunca pissui 
nadtl 

não senhora, de roça. SO porque tern uma

barriga cheia pta corner quando pissui. hjlas não pode guardar urn dinheiro ... a despesa

do trabaiho come tudo. A despesa come tido! Vocé faz urn litro de farinha, dez carrada

de rnandioca, dez carrada de mandioca pra casa de farinha. [ ... ] La a despesa come

tudo do trabaihador. Olhe, urn animal pra carregar, urn pra arrancar corn o dono, pois

bern ... dois vão arrancar corn o dono, trés animal botando. Agora nurna casa de farinha,

cinco rnulher, urn mexedor, pra pagar lenl a e o fogo da casa de farinha. E. Fora os vinte

por cento. A senhora fez cern cuia de larinha, paga vinte. Vinte por cento. Que a

S

.
senhora sO ficou ... com oitenta, né? yin

paga, da gorna e paga da farinha. E urn

gorna e paga a farinha, você fica sem na

isso que eu digo [ ... ].

Ana - Mas o senhor 6 aposentado né?

Joventino - Sou inhora sim.

por cento. Agora se a senhora tirar gorna,

o rnolestado, isso 6! Mesma coisa, paga a

o sujeito fico corn o dinheiro da feira, por

KI

S	 Ana - A sua esposa tarnbém?

Joventino - Tarnbérn. Me aposentei .sessenta e seis ano. Sessenta e seis. Eu

cuidando que minha idade tava pouca, lava pouca ... quando requeri rneu batistério já

tava corn vinte e cinco ano, sessenta e chico, já era pra tá recebendo néra? Agora ainda

passei urn ano corno de casa, dero pr'aqLi-pr'acuia ... Vim receber corn sessenta e seis

ano, rninha idade. 1-loje to corn setenta oito. Recebo ern Santa Rita. E uma ajuda

grande, eu e minha rnulher, 6 uma ajuda yrande. Mas farnIlia grande, não tern dinheiro

que chegue não, famIlia grande, tarnbérn Ium tern dinheiro que chegne não.

Ma - E mora corn o senhor aqui quantos?

Joventino - Aqui comigo 7 ... ... - Que

Nasceu aqui ... nasceu em Cabedelo mas

hornern que tern em casa, 0 pai rnora acL

veve aqui em casa. Um arranjou mulher.

muiher all, essa rnenina al, ela engravido

Veve aqui em casa. Agora a rnulher vev,

iela tá mocinha aqui, aquela veve comigo.

,e aqui comigo, já ta rnoça. E aqueles ... trés

rnas minha fliha mora aculá ern Capim-açü,

DiS bern, veve aqui em casa. Outro tern uma

[faki bern baixinho sobre o neto, Antonio].

Id na vila. E o outro, a mae dele ... a rnãe delaI.
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veve Ia, mora na Guia, quer dizer, eta ye'

etc veve aqui em casa. Agora trabaiha

sexta, nas sexta pela noite. E o Leto, o r

quebrou a perna, jogando bexiga de bc

pr'aqui pra casa, perna quebrada e aqueL
.	

gesso [polma), vamo s'embora pra casa

neto]. Esse al, olhe, esse voltou de uma:

outro é aquele grandão que chegou all,

de ... urn varapau. E o outro ... tá numa casa

ruc pergunto par time pessoc do case: I

6 assim e eu erio essa famiia dentro d

. pr'aculá, mas ... é o jeito. Mas faltar enex

mora aculá, a mae dde. La tem...tem ti

devia começar daqui. TA tudo mudado aI.

Folta energia no Rua do Al(

nenhumo misica. Seu Jove entra no

• logo em seguido. Sento numo codeira r

permonece Id duronte toda a converse.

Severina fala muito rdpido € bern bob

quase nao deixou a muiher folor, inter

fabavam as dais ao mesmo tempo mas 56

na casa do tio, que o tio dela mora all, mas

n Joao Pessoa, vai nas segunda e volta nas

iis novo, nada disso faz. 0 Joca esse... Joca

a, foi pro hospitá e veio s'embora, depois

coisa do gesso. Depois que thou a perna do

vamo s'embora.[folo olgurna coke corn o

sta al, botei pra casa, hoje é pai de filho ... O

luele grandão, mais novo, parece uma vara

ide acula, perto de ... mora aculá. [Alguém do

im? Eu nem selo. Saitou? TS bom.] E a coisa

casa, des trabaiha, me ajuda n6? por aqul

a!? Ele não pode sair pra fora. Minha fitha

Mas faltando energia scm qué nem mais,

Silêncio rnoravilhoso, nenhurna televisao,

o a procure de bone Severino que chego

canto do solo, bern longe do gravodor, €

u Jove volta e sento junto de mirn. bone

buronte a nosso converse Seu Jove

Ia todo o tempo. Em alguns momentos

eguia ouvir a voz grave do cantador.

II

I.

Ana - A senhora nasccu aqui?

Severina - Nasci, me criei, me easel.

Ma - Morava opal e a mae?

Severina - Pai, mae, tudo. Meu pai nasc

nenhum, gostava.[..] [riso]

Ma - Nasceu quando?

Severina - Eu nasci a tantos ano ... nasci no

Ana - Quantos anos?

Severina - Que eu tenho? quantos anos Joi

par aqui [ ... ] Nunca se mudou pra canto

de agosto mas nao sei a conta nao.
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Joventino - Oitenta e seis, que ela e mais

Severina - To tao contrariada, de marido,

Sabe que eu nao sei? SO se dá isso, acabc

Jorge deixou. Filho bebia, pai bebia ... Ou

sofrimento so Deus tern compaixão.

Joventino - Vocé, vocé Dozinha, vocé S(

do que eu.

fliho, de cachaça, eu nao sei mais de nada.

cornigo. Acabou-se comigo! Graças a Deus

inha filha! Meu pal bebia. Minha fia, rneu

rnais de seu pai e seu irmão. D
i
eu vocé

não sofreu nao. [bona Severina começa 4 falar bern rdpido, nao olha parc ninguém a

S

I

S

II

parece nao querer que ninguérn entend

Agora de seu pai, vocé conta, que eu na

mas de seu pai nao alcancei nao. Eu via..

que rnorreu de cachaça. Mas eu nao, ec

nuncabateu ern mirn e nunca fri preso, PC

morreu por causa de cachaçà. E vocé coni

casa dos outro pra num morrer. Olhe aI...

[bone Severina continua o seu relato do

entender qucise node]

Joventino - Qual o tempo que eu acabei cc

Severina -

Joventino - Não, nao diga isso nao, diga is

Ma - A senhora nasceu quando era o Seu

Joventino - Ela nasceu, conheceu o outro

Severina - Era o major.

Ana - Como era o name dde?

Severina - Maciel Calourindo. Era o pro

morreu, al as filho venderam pra Seu Ant

neto do que comprou, o pai dele, era iilho

Ma - Também era muito mudado aqui na

Severina - Aqui era muito animado,

[ ... ] Agora adepois que ele vendeu [..

Alguérn chama par Seu Jove.

atender o charnado no rua. Final

embora continue sern enteñder quese

o que efld dizendo] D ieu sofreu urn lico.

alcancei pai nao, de seu irmao eu alcancei,

u vi o carnaval que seu irrnão fez, foi tanto

nern morri por causa de cachaça, ninguérn

causa de cachaça. Mas seu irmão foi preso e

quando seu pai bebia, sua mae dorrnia pela

em que Seu Jove bebia. Nao consigo

voce?

não.

Elias, o proprietário?

ário desse Forte Veiho. Adepois que ele

Elias. Esse Antonio Elias que rnorreu já é

pai dele.

era? Não devia ter quase nada, pouca casa...

que td assim. Aqui era a ...tinha tudo direito

flihoné?

uma pause no gravaçao enquanto etc vai

consigo conversar corn bone Severind,

do que fate.

PMw
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[ ... I

Ana - 0 pai da senhora tinha roçado?

Severina - Trabaihava na agricultura e pe

tI ... ]

Ana - A senhora casou nova?

Severina - Diga assim corn quantos aim e

Ana - Vinte anos?

Severina - Corn trinta que eu nao sou les

gosto de ficar no cantO. Se eu pensasse

tola!? pra me casar, ter minha casa, urn nj

Jo vol menino? Retoma a converso folon

como dizia, nern o diabo aguentava.

pra Jorge sO tern. ..nurn tern mais nern isso

[ ... ] Vinha pra casa dos outro. [ ... ] Dizia:

corn homern bébo, corn urna faca? Quern

eu cá corria, me escondia. Hoje ele tá bo

[Seu Jove volta e senta junto de rnim]

Ana - E a senhora gostava de ft nas festas,

Severina - Ah, e eu perdia urn coco? e urni

Ana - Gostava de baile também?

Severina - Baile e coco. Agora não posso

ainda retumbava e me peneirava. E, ci

Dançava carnaval, eu depois de casada.

sou besta, que eu casasse muito cedo não

deixado dc logo.

casei?

t. As rnenjna dizia assim: tu tá no cantO! Eu

iinda tava solteira, no cantO. Mas fui muito

arido. Não tinha mae. [ ... ] [Fala corn o neto:

10 do tempo em que o morido bebia] [...]Ah

5 nunca fez bater em rnirn. [ ... ] Eu pra ele, eu

Pegava a faca oiha: botava em cirna de mirn.

é porque cia é medrosa. Quern vai enfrentar

ver coragern pra enfrentar que venha, eu nao,

[...]Era assirn.

coco?

nais, corn o pé inchado. Mas se tivesse boa eu

bebia rnas nunca ernpatou eu bnincar não.

mina! Eu me casei corn trinta ano, que eu não

tinha aguentado nao. Aguentava nao, já tinha

'I

[bona Severina segue rebatondo de 	 periodo em que esteve doente € ficou no

hospital. Seu Jove escuta a conversa € 	 vez em quando assobia uma cancäo] 	
I

Joventino - Eu fico bern satisfeito de ser J,elho, fico bern satisfeito tá nessa idade. Agora

.

	 moço, eu nurn gozei rninha vida de rnoço, não senhora. Vivia mái papal no cabresto que

nern urn cativo, não sabia o que era uma Ifesta ... não sabia nada disso. Nunca vesti urna
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roupa que prestasse, nunca calcel urn 	 to ... E hoje ern dia ... tô na idade porque o que

I. eu quiser fazer eu faço, nao quero nao m'interessa. Pra qué viver no luxo? Que

hoje em dia o veiho não vai pra frente, 0 velho vai pra trás. Pra qué? tudo 6 velho

enxerido. Não. Tendo urna roupa ... duas rqupa... Pr'onde eu corn tanta roupa c'urn coipo

I.

so? Não. Mas no tempo d'eu solteiro? Ag

de major al eu luxava n6? Que eu trabaIh

urn coco, tinha urn baile, pronto - cantav

Sal da casa de papal, nao agUentei rnái de

rapaz feito. Al foi obrigado a abandonar

Eu achava ruirn, tanto que eu trabaihava c

que isso ... foi de meu pal. Mas urn pal dái

esses fliho aqui, tenho ... criei quatro, criel

[ ... ] Tern urn ern Brasilia, tern outro ern

aqui. Pois bem, em casa tudo 6 neto. C

Cheio, cheio, cheio, Ave Maria! Eu fico o

Severina - Eu sorri... [ ... ]

Joventino - De neto e filho, criatura. Aqi

trés. Corn ele e a rnulher, faz cinco. Rosa

daqui de casa, a casa ta assim Oi? Fica al..

Severina - E quando as menina vern da ch

Joventino - E quando o pessoal vern da ci

Severina - Ai rninha filha...

a no tempo... que eu sal da casa dele, já tava

a pra isso! Muito rapaz, muita moça, al tinha

E eu vivia sozinho nurna casa. E inhora sirn.

'panhar que nern burro, nurn agUentei. Eu já

e, foi inhora sirn. Vivia nurna casa 502 in/io.

n papai, viver espancado!? TO bern satisfeito

in quando ye que ele rnerece. Eu tenho

uatro, [ ... ] falo rnas näo espanco ele, 6 feio.

larco Moura, tern outro ali e essa que vive

a 6 cheia! Tern festa aqui... [ ... ] De gente.

assirn, criatura, pode crer.

bolo dentro de casa. SO o AntOnio pissui

ui sete, corn ela faz oito. E assim...corn os

os ernbolando, ninguém pode passar.

...[riso]

aqui pra casa, pronto. [...J

Joventino - E ainda do meu ... do tempo 4ue nós Ut aqui de eu dorrnir naquele pavião.

Foi, inhora sirn, quando a brincadeira acjbou, que aqui não cabia não. Eu digo: isso 6

que 6 urna sorte pra rnim? depois de velho I so vivo cansado. Agora esse homern daqui de

• casa, isso pega bola corn urn e pr'aqui-p 1aculá. E eu fico olhando assim. E são um...e

tudo pai de farniia, tudo homern.[...} Eu não posso expulsar 0 que 6 meu sangue.

Sempre atende a mim, 6 inhora sirn. E, eI sO atende a mirn. Eu falo corn ele - se cala.

Ele sabe que eu sou ... eie sabe que eu 	 o dono da casa!? E desse ... ele sabe disso.

Todos eles sabe disso, aqul a lei dessa 	 aqui 6 dorninado pot mirn.

Severina - [ ... ] o outro so vivia aqui, o mliis veiho vivia corn a gente [ ... ] botou ele pra

estudar em Cabedelo. Estudou dois ano e n Cabedelo... Estudou aqui, nao estudou rnais

1.	 porque ... o quartel. Passou dois ano no qLiartel. Antonio. Os outro foi s'ernbora, tudo
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	 aqui pra ca. [ ... }Que urn trabaiho, nós 	 pra ele ... [ ... ] Agora foi se casar, lue a

moça ficou grávida. [ ... ]

[boric Severina segue folando do neto, porn cia mesmc. Tento me oproximor parc

ouvi-lo quondo Seu Jove começa a cantw urn coca]

O papal ô niamãe	 CD - fain 15
.

La fora vem dois navio

E a estreta do mar

E  comandante do rio

.

L 

O.papai ô mamãe

LA fora vem dois navio

Joventino - A resposta:

E a estitla do mar

E o comandante do rio

A resposta 6 essa. Eu tenho fé que pro

you pra Fagundes. Eu you brincar ate iii

Severina - [ ... ] urn coco aqui de ano no,

Ana - Dona Joana 6 que canton urn bon:

Severina - Canário amarelo? [riso]

Ana - Nao sei. Ela começou a cantar urn

Joventino - Do canário...

Ana - NAo tern urn do canário?

Joventino - Tern, tern muito coco de car

Canário voou...

Foi esse?

Termina urn lodo do f Ito € ele

repetisse o coca, que é ossim:

Condrio voou voou

La no goiho do roseiro

Ele fol Se ossentou

Eu vim buscar

Que voc8 me prometeu

Urn beijirn do suo boco

D Joao eu brinco coco, se nurn botar aqui eu

noite e you dorrnir [ ... ] E. Que aqui não tern.

rninha fliha... Gosto rnuito de coco.

Que 6. ..do canário. Não tern esse?

disse que tava esquecida.

contondo. Em outro converso pedi que



Nunco mais você me deu

Joventino - Foi esse que Joana cantou, fol

Ana - Foi esse.

Joventino - Ela 6 muito boa aquela ... pra

you ela vai comigo. [ ... ] Que andando

comigo, 6. [ ... ] Aposentada, pr'onde eu

ela tern cuidado em mirn rnais do que eu
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le	 nela. [ ... ] Agora no tempo, no tempo que u bebia...

Severina - Ave Maria!

Joventino - "Padirn nao beba ... beba não Jorge [...] em casa Jorge, aqui 6 terra dos

outro." Tinha cuidado em mim, quando ela andava mais eu, quando eu bebia. Mas

eu ... nunca fui botado bra par causa de

senhora. Bebia uma bicadinha as vez pra

pessoa que brinca assim tern que ter ii

bébo. Mas [ ... ] de fora eu não bebia

ganzá ... quando o tirador toque-tirar coca

fora assim mais as amigo, nunca bebk

rapaz... [ ... nós embebedando agora, as

avisava. E eu maginava isso, eu memo ... r

Eu perdi perdi Maria

Eu perdi pra nurn achar

Eu perdi rneu anelao

ii no balanço do mar

)ebida, bebia sim, mas nao ficava bêbo nAo

pertar. Que a pessoa que gosta de brincar, a

bicadinha, aquilo-outro. Mái aqui eu ficava

Tomava urna bicadinha [ ... ]batia meu

ia dançar, pronto. Era. Se eu passei por...pra

bebia sirn rnas pouco. E avisava os outro:

tro aI Éá born e aqui nao 6 assim. Sernpre

isso. Era ... bem assirn ... ...

CD - faixa 10

Foi ajoia mais bonita

Manué deu a Maria

Urn ané corn dois abraço
KI	 Urn lenço de fantasia

Isso 6 coca bom tarnbém, pra quem sabe t]irar, né? E dando resposta.

Severina - Dois zabumba...

Joventino - Dois zabumba bom ... umas	 ou doze muiher... menina! Era urn coco ... E,

eu acho bom o coca. E desse outro:

Seu Zé de Nana meu nêgo

•	 Presta ser meu camarada



No rneio de tanta rnoça

Roubou minim narnorada

A resposta é essa:

E por isso mesmo eu digo

Que em canapictio cu não you

POT causo de Zé de Nana

Que a minha rnoça tomou

[risos]

"	 Joventino - Jsso tudo tá gravado, ela

escrevendo...

Ana - E.
Severina - [...] Esses coco da gente tá lot

Joventino -	 Usina grande

quando apita

é tao bonito

que se oice em Nazaré

A resposta:
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né? Chega lá, ela coisa ... aI ela vai

CD—faixa2l

Os operáro
I.	

Sc alevanta a meia noite

vai trabaihar

na Usina SAO José

Tudo 6 coco. Esse 6 o coco, sujeito tá ... o 	 numa véspera de ano, quando 0 gab

canta que vern 'manhecendo:

Alerte alerte

Alerta meu povo

Alerta menina
I.

Pta ver ano novo

De rnadrugada em vante, a nega já queirn Ha de vinho, se tava corn a cachacinha ele dá

a mulher, né? Tern que ficar esperto. Qua pensa minha fliha, agora tern que tomar urn

vinho, urn vinhozinho 6 pra ficar espertc E. A pessoa bota urn coco em casa, urna

pessoa nAo dá gole urn vinho pra rnulher rincar até ... só tern cachaça. Urn vinhozinho

pra botar uma de ... pra ficar mais esperta. E quern bebe cachaça 6 cachaça. Tern seus

particular aqui... E eu ... gosto de ir na ... tivi urna brincadeira, urn coco, eu ainda brinco

uns coco. Não posso passar a noite acorch , lo nern muitas hora em p6 mas ainda ajudo.
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Urn dia que tern coco, ainda ajudo, qu

Mas aqui o coco surniu. liver urn coco aq

Severina - Nunca rnais.

Joventino - TA tudo andando, ocupado. I:

brinca coco.

Severina - Tern, aqui tern muito.

Joventino - Agora so não gosto negOcio

vim abraçar no coco, nao sabe dançar no

Severina - Se abraçar no coco, é dançar sc

Joventino - £ nesses outro canto tern res

casa ... quando chega urn carnaradinha be]

brincar aqui ... aqui tern rnulher casada, ac

rnuiher casada, tern rnoça [ ... ]" Pronto.

assirn, tO olhando o coco, brincando urn

dançando!? Sujeito td pulando d'um pe e

no chao] Não. £le tern ... pego rninha mu:

sim. Sujeito chelo de cachaça, pr'aqui-

tiver coco ainda ajudo, ainda sei tirar coco.

ninguérn quer brincar.

ainda brincava aqui, aqui tern muito que

daqui, da mundiça. £nche de cachaça!? quèr

carnisa ... [ ... ]

Ito o dono da casa. Eu-eu brinquel coco em

!, o dono disse: "ei, vocé näo é incapaz de

i ta minha filha, aqui tá minha muffler, tern

ce se cala. Quando 6 que eu to nurn canto

co, chega urn sujeito bébo, td minha muiher

0 outro. [enquanto fakiva arrostava os pis

r pra ir pra casa, pra num ver confusão. E

aculá, aqui ... ei ... la ... [fala imitando voz cM

bêbado e arrastando Os pis no chao] tern muiher, machucado, vem pela parede!?

OIhe, eu quando brincava baile, que eu t4rnava urna cachaça eu nao brincava. F as vez

.

eu pegava mesmo pra brincar, eu con]

pedia licença a ele. Pra nurn-nurn ... nurn

urn bébo nurn pode dançar baile. [ ... ]

tudo eu sabia, quando eu não podia ma

rneu aqul [ ... ] eu quero, não quero nãc

canto ... Quando eu tava pior vinha pra c

uma pessoa béba nurn pode dançar corn

Severina - Ave Maria!

Joventino - Tudo eu ... tudo arnaginava

fazer vergonha ern rneio de sala. E feio,

que eu digo, to dizendo aqui a senhora,

nAo veio the trazer-me de casa, rnas botc

Severina - A proprietaria...

Joventino - Proprietária boa...

ia que tava bébo al entregava ao camarada,

urn baque nem uns empurrão na parede. Que

Eu bebia cachaça mas bebia cachaça, agora

u digo: peraI. Rapaz, da tua mAo, urn amigo

Al sala. Ficava em pé, as vez sentava nurn

Minha casa, eu morava aculá. 11 vendo que

ia moça na sala?

i. E inhora sirn, tudo eu rnaginava. Pta não

achava muito feio. Levar urn carAo ... Por isso

ica fui charnado an proprietário, ela uma vez

nìe no meu caminho, a Dona Nenzinha.
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Severina - Achel ruim porque era noiva

Joventino - Dessa vez ela veio trazer...

Severina - Porque en pedi a cia que qu

Jorge bebesse, enchesse a cachaça, se en

dde num mandasse não. Mandasse ele

fiquei triste, urn baile tao animado

mandou, eu num quis désobedecer né?

pra casa."

Joventino - Näo, era pruquê cia era a

que tomava conta e dava conta.

Severina - Dava conta.

Joventino - Olha, uma hipotese: a senh

mae, pedia a rnoça pra vim brincar bath

scu pal se importar ... Seu Fulano tá aqui

vinha abrir a porta, vocé entrava, vinha

ninguém nao. Pegava aqui esse meio

Rio ... entregando. A proprietária. Abria:

entregando, de menha. Era assim, era séi

Caba queria brigar, ela se metia no mei

uma muiher. Todo-todo mundo ternia cia

nao do ... Dona Celina. Oihe, a casa

cia rnandou en vim m'embora.

o tivesse nurn baiie, a gente brincando, que

sse, pra cia mandar eu vim embora pela mao

s'embora sozinho. Era assirn mesmo. Al eu

r ... minha Irma chorou ... [ ... ] Porque cia

que você é noiva dde, tern que ievar eie

exat.a, era a proprietária exata. Ela

a morava aqui, ela ia pedir a seu pai ou a sua

Quando as vez toca baile cia dizia assim: "se

a fliha". Vocé vinha abrir a porta, o seu pal

tregar na sua porta, num mandava vocé par

mundo todinho, Rua da Porca, Rua do

u Fulano, oihe sua fliha aqui." Pronto. Sala

nesse tempo havia respeito em Forte Veiho.

"Que negOcio é esse?" AI ... se aquietava. E

era uma muiher. Fazia aniversário dela, deJa

assim, [bate palmus] todo mundo, tudo

S

quando era gente, tudo era gente pobe, 
i I 
h pra ii Agora uma mesa corno daqui aculá,

olhe - de comida. E quando abria as etra - ia fazer o Janche na casa dela, casa

grande.[ ... ] Todo mundo fazia o lanche. Agora, aquela bebida deia [..]

Severina - [r isos][ ... ] Forte Velho ... Tinhd piquenique na Estiva, piquenique. Ah ... basta!

Rapaz, moça, tudo pra Estiva.

Joventino - Era uma muiher muito boa e tica. Mas urna muiher muito boa pro morador,

muito boa, tanto cia corno o sobrinho deI4 Muito boa. Olhe, eu me lembro uma vez

Al eu vinha da casa de farinha, não sd	 que tinha IS, e eu ... pela tarde, de tardezinha,

vinha corn urn bocado de lenha nas cos ..Al eu oihei assim - cia me viu: "Da Utinga

Jorge? Quer uma bicadinha?" Quero n; "Venha Jorge, venha pra cá". Agora não,

Dona Nenzinha. "Venha pra cá, bebe ui bicada." Al eu subi pra cima, cia botou uma

0
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negócio de farinha, tomei Ia uma bica inha, vim rn'embora. [...] Morreu esse mês

passado, nurn foi Dozinha?

Severina - Foi... 	 I

Joventino - Cento e tantos ano. Tinha 	 tinha bondade. Se ia urn morador ela

servia de tudo. [ ... ] Era inhora sirn, era.

Severina - Era urna mae pra ... ali era mais kio que Santa Guia. Ali era.

Joventino - Dava atenção a todo mundo] "Boa tarde". Boa tarde. Tudo. "Como vai?"

Assim. Atençao a todo mundo, ela dava atençâo, tanto ela como o filho que morreu.

Dava atenção a todo nwndo aqui... [...] ia dançar corn todo rnundo, brincar, bebia,

dançava, dançava cow, gostava de danca coco corn a gente!? Era. Chegava, dava uma

rodada, duas e ia s'embora. E a gente dan ando. Os flihos, os flihos. [ ... ]

Severina - Sc ainda fosse vivo, se ain a fosse vivo, Forte Veiho tinha medida. Os

morador tudo sern trabaihar, tudo cheio de cana de Seu Paulo. Tava al todo mundo

trabaihando [ ... ]

Joventino - Os tefteno dos pobe, o ano	 plantou feijao, plantou milho, batata.

Floje em dia 6 tudo cercado.

Severina - Tudo cercado.

Joventino - E os pobe sem trabaihar. E[ o pobe somente, o caba que pode trabaihar

ainda, somente em casa, não tern pr'onde Pr...

Ana - E nem peixe, pra pescar?

Joventino - Peixe acabou-se.

.

Severina - Nunca mais deu peixe aqui, a

Joventino - Nem camarão, nern nada. N

Severina - Aqui em Forte Veiho sernpre

Joventino - OIhe se nao fosse coisa, es

forne. Porque tern genie, minha filha

cansado, doente. De que 6 que se vai v

Eu digo mesmo aqui, essa

real, pode comprar na bodeguinha, V(

galho ... sujeito comendo direitinho. Tan

Oi: tern o rnarisco, tern 0 sururu, tern a

isso né? Agora, tudo se come, tudo se

de charque, ou a galinha, ou a came

pior de que a came, o preço, aqui em

ca vi, nunca vi Forte Velho ... tao fraco [ ... ]

va peixe [ ... ] tudo de caçuá, [ ... ] ali na praia...

aposentadura, aqui já tinha gente morrido de

5 outro, que não pode trabaihar, de veiho,

r? Morrer em casa. Ou na esmola. Pois bem.

firn do més vocês vao buscar aqueles cern

ir pagar. Cern real. Cern. Pra quebrar urn

ri äqui 6 uma coisa, que o sujeito ... Tern aqui

ra, tern o sin, tudo isso. 0 caranguejo, tudo

.[ ... ] Eu que nurn posso. E de ser ... ou a came

E as vez o peixe que aparece. Mas o peixe

Veiho, desse tarnanho assirn!? O rapaz, urn
I.

0
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quilo de came de charque aqui é trés e c

aqui por trés e cinqüenta, né urn roubo

charque aqui por trés e cinqUenta, por iss

Ana - Por que 6 que não tern mais peixe?

Joventino - Ninguérn sabe. E a época.

Ana - A época né?

Joventino - So pode ser.

Ma - Faz tempo que não dá mais peixe?

Severina - Faz muito tempo.

Joventino - Agora eu não seio ... nurn sei

peixe. E eu nAo sei que ... nao se acaba rn

tern aqueles lance.. .aI se fasta pra outros

E querem vender urn quilo de sauna

Trés e cinqflenta. E urn quilo de came de

que eu digo.

que 6 devido arrnadilha que nao existe, pra

s se fasta, se fasta viu? Porque aqueles peixe

canto né? SO que o que Deus bota sO quem

acaba 6 ele. Que ele ... se fasta. Que nern pèscaria rninha fla ye. Nesse rio, agora de tarde,

tá por nba da outra assirn Oi - e o peixe lului espaiha, vai passar [...] E. Que aadi1ha

agora tern como daqui, corno daqui... [...]1E agora 6 suaneira, 6 camarãozeira, 6 taineira,

6 rnaiadeira ... tudo isso no mundo. E pa, ha, quando urn sai outro chega, urn saiu outro

.

chegou, urn chega e sai, 6 assim-assirn-

to aposentado, you em Santa Rita cornpi

came de chanque [ ... ] que aqui ern casa

meu feijao, aqui sO quern come meno 6

uma rnenina, de urn menino.

Sevenina - A minha rnenina cuida de mu

Joventino —0 corner deJa é de urn meni:

Sevenina - Eu corno 6 urna latinha de

Joventino - Mas os outro? os outro pode

"tern rnais?" Tern cornido tudinho. Es

rnenino, 6.

Sevenina - Corn tudo eu fico bern satisfe

Joventino - Mái aqui, tern gente aqui qu

Deus de eu ser urn cornedor, ja fui. To fl

barniga, deixo, 6 inhora sim. E eu era cat

casa, pra dizer a senhora, eu saio de c

tarde ... Vou cear corn o café. Pois bern. L

noite e dia. [arrosta os pis no chao] Eu

urn ... came, cornpro uma galinha, cornpro urna

sete pessoa. Gente feio demais pra corner do

al. [falando do esposa] Isso 6 o corner de

tar, os outro pode botar [ ... ] Ainda pergunta:

aI ... corno essa al, essa al é corner de urn

"Inda tern rnais?" Eu fico olhando assim ... a

ido veiho. Eu p0550 corner, eu como, encho a

comedor. Tudo 6 o costume. Olhe, eu saio de

• cinco hora da manha, chego cinco hora da

o um pao ou urn pedaço de came na mochila,
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là fora, que eu trabaiho direto, pois bern.....] E assim. For isso que eu sou magro assim,

porque eu trabalho fora, nunca-nunca aihioço a rnei dia não. Alrnoço em casa a rnei

dia ... numnurnnum dia de hoje ... e janto, Jlenho pra casa. Mas se for naquele canto não,

.

.

logo trabaiho distante!? chego tarde em

pra cear de noite. Desde de ... e sou

Prornetido por Deus, Deus nurn faz

serviço, não senhora ... ... - Eu levai

cachimbo, pronto. Td fazendo um ma

comida no serviço, e tendo possa ser o

Severina - Como é seu nome heim?

Ana- EAna.

Joventino - Ana. Apois...

sa. Tern vez que eu num quero alinoçar, deixo

te, graças a Deus, num canso em serviço.

querer, sou forte, não tenho fraqueza em

um cabaço d'agua e urn pacote corn meu

i e o vIcio que eu tenho. Nao me lembro de

for...

[A conversa segue corn Seu Jove Iokrnc dos netos. Tentel retornar a conversa corn

4.	 bona Severina.]

Ma - A senhora nunca rnorou em outro C

Joventino - Não.

Ma - Nunca saiu, nem quis sair pra outro

Severina - Eu? Aqui é muito born. la ficai onde? Melhor Forte Veiho, é.

Joventino - Agora eu so não saio de Forti Veiho pr'urn lugar pior do que ele. Nao, não

saio não. SO pra urn Jugar melhor do que ele. Se eu tivesse dinheiro eu morava na rua,

tivesse dinheiro ... de comprar uma casa. .ou fazer. Pra eu viver rninha aposentadura

dava, eu e ela, todo més nOs dois dava m ito pra bern viver. Agora sO não queria pagar

chão de casa. Mas pra sair daqui pra outrc lugar que tern mato? não, rnora aqui mesmo.

Severina - Deus me defenda...
r	 Joventino - Agora pudesse morar na rua, que nern eu me engracei bastante adonde eu

fui rnorar, em Marco Moura. U em Marc Moura não, Ia no Mangabeira. Achei o lugar

muito calmo, que eu passei là urn dia [ ... 1 Passei là uns dia, nunca vi questão, nunca vi

barulho. LA o pessoal tudo ernpregado, qiando era de cinco hora os dono de casa sala

pro emprego. E as muiher era na ... lavan roupa. Al ninguérn via barulho, ninguém via

questão, ninguém via ... vigiando a casa outro, não senhora. Lá ... fiquei là urn dia,

casa ... bem empregado, construiu uma c là adepois vendeu comprou urna em Marco

0	 Moura. Mas sair de Forte Veiho? Nao, r rnato eu moro aqui em Forte Velho. aqui
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mesmo, é inhora sim, é. É. Par 	 eu moro aqui mesmo. To aqui subindo,

olhando ... pr'aqui-pr'acula, mas mato

Severina - Os carro passando... [ ... ]

Joventino - Carro passando aqui, quern

quando aqul nurn tinha energia. Pior já t

pode comprar urn som, pode comprar

casinha de taipa mas tá born.

Dona Severino começa a reclomar

a aqui ... rnái born! Pier já teve que aqui,

né? Tern energia pode cornprar urn radio,

geladeira, pode comprar tudo. Aqui na

de toipa onde des moram € Seu Jove

.

S

se defende, f ice choteado, fda rdpido è orrasto as pés no ch6o]
Joventino - Não, mas se eu puder, urnaLasa de teiha. Agora vocé diz assim e porque

vocd tern de trés em trés ano cobrir ela. Vocé ye a luta que eu passo, vocé ye a luta.
Vocé diz assim. Comprei urn molestado de teiha dessa, embora eu caia rnas so é urna

vez. Eu so [ ... ] que a madeira nurn aguentk, rnas eu comprava aqui a prestação. [arrcsta

as pés] [ ... ] E a casa ... eu ia Iá-Ia-lá Ia no	 cornprava a teiha, cornprava a telha e

cornprava a lenha.

[Seu Jove começou a ficar impaciente 4 irritado entao resolvi desligar a gravador.]

"Que quando eu nasci . . . no mundo, Jd

Nos meses que se seguiram fui

Jove € bone Joono mas nao gravei as

1997, acompanhei Elisa Cabral

UFPB, numa gravccao em video pare

essa brincadeiro no niundo ... "

vezes em Forte Veiho encontrar Seu

Em dezembro deste mesmo ono de

do bepertamento de Cincias Sociais do

algumas imogens feitas pelos

S

pesquisadores do LEO a que resultora^n no video A brincadeira dos cocos. Neste

die, além de Elisa, tombS estovam no sale Clarice € Laurito. Seu Jove näo

conhecia nenhume delas € contou suc	 mais ume vez.

Ana - Como erarn as festas ... ?

Joventino - Era muito born, quando o

rnais coco, era muito born. Queria que vi

)al brincava o coca, hoje ninguérn brinca

viesse par aqui ha dez ano atrás que todo

[S
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mundo brincava coco aqui em Forte todo mundo brincava coco em Forte Veiho,

todo mundo, muiher, homern, menino eveIho a maca, tudo brincava coca em Forte

Veiho. Mas agora ninguérn querern brinar mais coca, não senhora, sO querem ft pra

discoteque, pr'aqui-pr'acuIá ... brincadeir. Eu ainda adoro um coca, eu num p0550

passar uma noite acordado, que minha idade Ui cansada, setent.a e nove ano, pois

bern ... Vivo enfadado, a idade, doeeente, 1or reurnática né? mas ainda tendo animação,

ainda brinco o coca, pra ajudar né? 0 pkssoai quer vim, quer olhar... né? eu canto o

'I

S

S

coca, sO nurn sei bater zabumba, pois

Elisa - Como é que o senhor começou?

Joventino - Comecei ... eu comecei a

eu. Sala pra brincar, pedia a rneu, meu

papai, compreendeu? Dez ano, repare...

born o coco, acho born, sei balançar a ga

E coca eu tiro das seis da noite as sd

anirnação, muiher pra responder, muihi

do vinhozim né? torna a vinhozirn que é

árco!? Mas quando tomava Arco era urn

ernbriagado, nurn sabia a que tava faze:

poupei a rninha vida. Num foi pra enriqu

que nern eu, trabaihador, puxado de tral

bern satisfeito. Abusava a rnulher em ca

senhora, tudo me respeitavam, respeit

[pequeno], assirn [grande] respeitava, rn

Elisa - E Os pais do senhor, tambérn

Joventino - Dançava, papai dançava

alcancei ... nao senhora, mae num a1c

sern mae. Quando rninha mae morreu

pois bern...

criança corn a idade de dez ano. Eu!? dez ano

ai deixava eu vinha, cam aqueles amigo de

to nesse ponto ainda brinco o coca. E acho

a, sO num sei bater zaburnba, rnas um ganzá?

da menhã. Questao 6 ter animação né? Ter

pra dançar, foi-num-foi as muiher que gosta

ra espertar né? Eu nao, que eu deixei de tornar

astigo, num era rnuito born não, ficava. logo

Jo, al agora sern tomar Arco 6 coma diz né?

3cr, foi pra poupar a vida, que o sujeito veiho

.lho, viver no Arco num dá certo. Deixei. To

L, agora nunca quis brigar cam ninguém, não

a de pessoal assirn, desse tamanho assim

tava prejudicando rneu corpo. Era.

yam coca?

tile, papai gostava de brincar coca. We nurn

E fui um homem, liii um hornern ... fui criado

me lementava no...no leite materno dela, eu

num lembro de mae, a pessoal 6 quern conta compreendeu? Fui criado corn papai,

depois rnadrasta, al olhe ... ? Assini... AØepois pude ... pude tornar conta de mim pra

trabaihar e fiquei sozinho. Fiquei numA casa sozinho, sozinho, eu já hornem feito,

dezoito ano, quinze ano néra? Ficava soinho nurna casa, trabaihando. Depois vim pra

esse lugar, arranjei essa cornpanheira e 	 casei-me, me casei-me em quarenta e nave.

0
	 Elisa - Mas faz tempo que o senhor mc

	
Forte Veiho?
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.

Joventino - Faz. Setenta e nove ano, m

Eu e minha muffler, minha muiher tá c

somo mae de bisneto, eu e ela, nasceu

nasci aqui em Forte Veiho mas depois q

al papai foi pegou a gente saiu - pruq

Tinto, Pau BrasI, Cravaçu, Sarapó, Taj

mudou, compreendeu? Depois eu ... ali a

Forte Veiho, so foi o tempo que papal

deixou minha madrasta, arranjou uma mc

al eu ... aI abandonei a casa, eu num me de

morando numa casa sozinho. Al até ... quc

me casei e tO casado. Casei-me em quarei

e duas mulher: o AntOnio, o Joao, a Ro

minha vida so é em trabaihar. Brinquei r

quando eu cheguei aqul era muito anim

seis da menhã, brincava a noite todinha

ci e me criei-me aqui, nesse lugar que cu tO.

rn oitenta e cinco, nasceu e criou-se aqui, já

criou-se nesse lugar, Forte Veiho. Agora cu

tava taludo, depois que minha mae morreu,

pruqui-prucula pruqui-prucula. Rio

Soué, aqui, Gargaü, tudo se rnudou, se

tiva, depois aI eu vim pra Forte, vim pra

sou, arranjou uma ... urna madrasta. Depois

casou-se, al eu nurn me del, eu num me del,

né? eu num me dei corn a madrasta. Al fiquei

vim pr'aqui, arranjei essa muiher, essa moça,

ta e nove, sou pai de quatro filho, dois homem

a e a Josefa. Josefa 6 essa al, pois bern. E a

coco nesse Forte Veiho, brinquei muito,

NOs pegava das seis da tarde!? nOs ia a

Deus deu. Agora assim de gente olhe -

dois zabumba ou trés, era ... Hoje eu numiposso mais brincar que já vivo cansado, nurn

p0550 passar uma noite toda acordado, 45 perna num da, a dor reurnática né? ofende

minhas perna. Mas tendo animação assinj ainda brinco urn coco, ajudo, na firrnaçao do

S

coco. Olhe, eu tenho brincado em Tap.

brinquemo de.. .em Santa Rita, festa de

urn caminhao e fumo pra Ia. Era assim -

brincar coco em Mangabeira, em Luce

coco. 0 pessoal vem me chamar, me dá i

Elisa - 0 senhor podia cantar uns cocos

Joventino - Tem muito coco bom, tern

que ... e porque num tern. Eu queria qui

a, em João Pessoa, fui agora em Santa Rita

nto Rei, brinquemo em Santa Rita. Alugamo

brinquemo Ia. Fumo pra João Pessoa, ja fumo

a, Cebedelo, Fagundes, tudo tenho brincado

ia gaitazinha, paga a passagem, pois bern.

a gente, os que o senhor gosta assim...

coco, era born que tivesse uma pessoa

eles viessem por aqui, eu Ia se ajuntar pra

brincar um coco aqui, pr'eu chamar uns dois camarada ou trés, pra brincar urna roda de

coco com dois ou trés ou quatro. Aqui tern vindo gente e tem vindo gente que tern

pra ... brinca coco, umas mulher de João ssoa e homem. Gente que vern, muiher, faz

festa nesse pavilhão, o pessoal faz, o raj consente e nOs brinca ate que hora. Agora

isso tudo tirando retrato, tirando retrat tirando retrato... E tern muiher que brinca

0
	 também. Pois bem. Mas elas querem ver dança da gente compreendeu? a dança. Que
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as dança delas Ia é urnas dança urn po

born né? Coco, a pessoa ... urna impc

brincar urn coco, me chamam, o rneu

casa, esse coco olhe:

Boa noite meu povo todo

Boa noite nieu pessoá

Al a resposta:

Boa noite pra quern chegou

Boa noite pra quern chegar

Louvando o coco né? na minha cheg

coco que o sujeito tira. 0 sujeito ... de it

despedida:

Estrela D'alve

que no céu mais brilha

a lua eclipa

Cu me vejo além

Hoje é o derradeiro coco

LIrio roxo

.	 cu me you também

[repete]	 I

Qué de coco ... a salda de rnenha né? Tern

Olélé galo cantou

Ôìélé galo cantou

Se num fosse fita verde

Num sabia qu'era amor

•	 Menina minha menina

Cabeça de melancia

Urn beijim da sua boca

Me sustenta quinze dia

Oie galo cantou

L galo cantou

Se num fosse Eta Verde

Eu num sabia qu'era amor

• ..coisa. Tern muitos coca bonito, que eu acho

eu chego em qualquer uma repartiçAo pra

ito é chegar naquele canto louvar o dono da

CD - faixa 2

né? Al a se brinca até ... até a rnenha. Tudo é

id, vamo embora, you m'embora aI ... canto por

coca assim:
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E tudo é coca born de brincar né?

coco, muitos, tendo urna pessoa que r

muiher e hornern, eu acho born, gosto de

zaburnba born, sujeito batendo zabumba,

coca corn anirnaçao eu ... eu gosto! E urn

coca, logo urn coco é urna brincadeira sei

Lo de paima!? E. Tudo é born. Eu sei muitos

sponda direitinho, que me ajude responder,

cantar. De rnadrugada ern vante, sempre dois

S rnuito born. Eu ainda to veiho rnas liver urn

brincadeira que olhe ... nurn ... eu gosto de urn

luxo. Agora brincadeira cheia de luxo é o tat

do baile, no tempo que havia baile. Hoje I bm dia ... born, se a senhora vai pra brincadeira

a senhora paga pra entrar e eu pago tamb3m, quer dizer que ... Tarnbérn Os pessoal dança

ludo solto né? e antigarnente quem pagva a cota era o hornern, era. Tanto! - E a

muiher nurn pagava nada. Se o caso a rni1her nurn quiser dançar corn urn hornern, quer

dizer o hornem tern razão de reclamar, qe dc pagou. E hoje ern dia a muiher paga!? e

eu pago tarnbérn, nurn tern razão ... as danJ?a tudo é solta né? Al vai ter urna brincadeira

boa, agora no rio, de oito dia, aI ern

Elisa - De coca?

Joventino - Nao, urn tal durn pagode, um bar que tern al ern baixo, de hoje oito dia. Vai

ser muito born, o rapaz fez urna casa al e4 baixo, tá ajeitando pra brincarern.

Elisa - Tern algurn coco assirn que o	 gosta muito, que tenha algurn significado

pro senhor?

Joventino - Afiná que todos coca eu	 rnas tern uns que eu gosto rnais de que outro,

carnpreendeu? Mais que eu gosto de ar, achar rnelhor pra quern responder... Por

causa que urn coco pra responder prebisa, nurn precisa coca avexado ... pra quern

responde. Que o coco que a gente brinca,eu tiro o coca e tiver dez, dez ou doze pessoa

ou quinze, responde né? E urn coca fácil rnelhor pro pessoal responder. Pois bern.

Ma - Tern algum que fate de Forte Vi

Joventino - Sei nao, quer dizer, tern

preciso inaginar ... rne le,nbrar ... é.

Adeus adeus Cabedelo

FuIô do mar foi embora

A resposta:

Eu nunca live urn arnor

Que me (a)durasse uma hora

Adeus adeus Forte Veiho

1 •	 FulO do mar vai ernbora

daqui?

coco rnas as vez eu tO assirn, eu ... eu ... é

CD - faixa 25
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Eu nunca tive urn arnor

Que me (a)durasse uma hora

Adeus adeus Joao Pessoa

FuIo do mar vai ernboa

Eu nunca tive urn arnor

Que me (a)durasse uma hora

Adeus adeus Rio Tinto

FuIô do mar vai ernbora

Eu nunca tive urn arnor

Que me (a)durasse umà hora

LI
	

Tudo é coco [ ... ] queira, queira falar né? k pessoa sabendo responder direitinho 6 born

que é demais. E coco so é bonito cantado, antado e dançado cornpreendeu? E...

Elisa - Como é que é o coco quando corn 9

El

	

	
Joventina - Pessoa chega pra brincar o co tern que louvar a dona da casa e o dono da

casa e o ... né? [ ... ]

Meu senhor dono da casa 	 CD — faixa 1

Mc dé licença prirneiro

Sua casa 6 muito boa

Scu zabumba 6 verdadeiro

[repete]

Dona Maria dona da cása

Me dê licença primeiro

A sua casa 6 rnuito boa

Seu zabumba 6 verdadeiro

Sen Manué dono da casa

Me dê licença primeiro

A sua casa 6 muito boa

Seu zabumba 6 verdadeiro

Tudo isso né?
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Elisa - E IS pelo meio tern algum cow

pra esquentar, como é quo é assirn Os

Joventino - E depois quo cantar al, aI

Seu Zé do Nana rneu nêgo

Presta 5cr mcii camarada

No mcio do tanta moça

Roubou niinha namorada

E por isso mesmo cu digo

Que em carrapicho eu num you

Por causo do Ze de Nana

Quo a minha moça tornou

Tudo 6 cow né? Al vai tirando, tirando

Elisa - Quando a coisa ta quente mesmo

Joventino - E. Quando o coco Ia born o

Zé tire esse!" Eu me viro e nurn sei

quem...a muiher quern me ensina, me

"	 [...] Assim...

O papai mamãe acorde

Quo a porta do mcio caju

Abra o ôio alimpe a vista

Quo Guithormina uugiu

[repete]
0 velho dorrnindo!? Al a porta do mc

[riso] E, tern rnuito cow born, sO 6 b

cantar ... pra brincar urn coco assim. Ur

ajeita rnuito, tern muito sujeito que sabe

Elisa - Mas o senhor mesrno tira os coc

Joventino - Eu rnesrno canto.

Eisa - Mas o senhor já tirou algurn, o

alguma coisa quo aconteceu?

Joventino - E, e.

quando corneça a esquentar, ou tern urn

como vai desenvolvendo né?

a cantar né? pega a cantar né?

tirando outro... E.
al tern urn cow pra esquentar rnais?

ijeito: "Seu Zé tire esse, Seu Zé tire esse, Seu

que tiro. [ ... ] As vez as rnulher, as muiher 6

sina não, a rnulher quo me lembra. E as vez

CD—faixa4

caiu aI a rnoça fugiu al o rnenino acordou.

i quando a pessoa ta corn urn carnarada pra

coisa dessa 6 born assirn porque a gente se

cow, pois bern.

ou sO canta os cocos que já foram tirados?

tirou algurn assim do senhor mesmo, de

S
a.

a,

I-
z
UI
U

Elisa —0 senhor lembra de algurna coisa Pe aconteceu?
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Joventino - Eu mesmo corn coisa que c	 al en me lembro, mesmo tiro. OIhe coco de

ano novo, tern coco de ano novo, muito	 na entrada de ano novo né? Uns coco born

sempre tirar ... AI o sujeito canta ... porque 4 vez eu me esqueço ... ... - Alerte papai:

Alerta alerta

Alerla meu povo

Alerta menina

Pta vet ano novo

Isso na entrada do ano novo né? 0 su

tern esse coco:

Alerta alerta ..... I repete o coco]

Na rnadrugada né?

[entru o neto de Seu Jove, Ant6nio]

[Jove tiro outro coca]
O rosa ô hot

O que rosa pra cheirar

tá brincando quando entra o ano novo ne? al

CD—faixa6

Quem me dera ser a rosa

Da roseira de iáiá
I.

[repete]

Isso tudo é coco né? Quanto rnais cantand ) rnais vai dar a reaçao, pessoal foi-num-foi tá

" tomando urn vinhozinho, uma gurita e ... e zaburnba cornendo, al é que ... é muito born.

1 

[conta mais umo vez as histdrias do

muiher de Compina Grande que Ievou a

Elisa - 0 senhor trabaiha no campo, na

Joventino - E inhora sirn, trabaiho. La

Negocinho pouco né? que eu nub r

pessoa ... trabalhando, se num tiver roça

uma coisa e outra né? Que aqui en nurn

Elisa - E o rio, pescando, na pesca nunca

Joventino - Pesquei muito, pesquei mull

qualidade de peixe, carnarão, aqui. Mas

de Sdo Pedro, do coca de Lucena e do

que dc contou copiodos nurn caderno]

onde rnora rneu ... rneu genro e rninha fliha.

o trabaihar muito näo. Eu nurn fui uma

to ernpregado, que as vez en tO lirnpando,

pta nurn tá ern casa.

B nao?

i. E nunca faltou na minha casa de peixe, toda

tgora num agüento mais, viver na mare nurn

Iagliento rnais não. Logo eu num aguenli mais nada, negócio de peso, coTTer, sartar,
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força eu num tenho, nao senhora, num ft

trabalhei muito, eu trabalhei vinte e ciii

ano aqui em Forte Velho. 0 peso menor

de oitenta a cento e vinte! Ora vinte e ciii

Elisa - E tern algum coco Ia do rio, que fi

Joventino - Me lembro näo, me lembro

menino, menino muito longe, era solte

Veiho nesse tempo era de urn dono so, i

lugar. Venderam tudo, tudo, tudo, tudo,

tudo vendido, é inhora sim. Pr' ali vende:

loteando.

O Iua ô luar

A Iua clareia no mar

ho força pra nada. Quem era eu? Também eu

) ano de cabeceiro, cabeceiro, vinte e cinco

ie eu pegava era oiten ... era sessenta quilo, era

) ano não é brincadeira! E inhora sim.

i da pescaria, que o senhor lembra assim?

Lao ... ... - Cheguei aqui em Forte Veiho era

o, Forte Veiho era outro lugar. Logo Forte

je ern dia é ... passou pta herdeiro cabou-se o

do, tudo. Já venderam chao de casa, tá quase

rn, venderam a Usina, plantar cana, e aqui tao

CD - faixa 5

.

.

Eu you deixar de pescar

Oué pta quando cu morrer

Deus me salvar

[repete]
[?]
Elisa - Esse dal foi pra quando deixou de

Joventino - E, a.

Estrela dAlve

quc no céu mais brilha

a Iua eclipa

eu me vejo além

Hoje é o denadeiro eoco

IIrio roxo

Cu me you também

Eu chegando num canto, pra brincar o ci

embora al eu tiro, meu coco é esse, é.

Elisa - E o da despedida?

Joventino - E senhora, despedida. Já de i

o sol saiu

0 dia clareou

quando 6 de madrugada que eu quero ir rn'

CD-faixa3

foi?
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0 vento levou
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Da sua casa pra minha

Cone urn riacho no melo

Tu de Ia dá urn suspiro

E eu de cá suspiro e meio

0 sol saju....

No tempo qu'eu te amava

Sartava cerca de espinho

Hoje eu pago a dinhefro

Pra num ver o teu foeinho

O!? E rnuita coisa, quando rnais ... é. 	 brincar coco corn a idade de dez ano. Mas

já, como eu já gossava... Desse tamaink assim, aI o amigo de papai pedia a eu, eu Ia.

Agora sornente pra bater ganzá corn ele, atendo ganzá, sornente. Brinquei coco muito

born ... Brinquei coco em Cabedelo, ô coc born ... Lá nos fumo bern apoiado, num faltou

comida, num faltou bebida, cornpreendeu? A laneha pra nOs ire voltar!? Foi inhora sirn.

•	 Elisa - Agora e o ganzá, o senhor mesmo A fez? como é que 6?

Joventino - 0 ganzá 6 feito, o ganzá feito o ... de alurnInio, o ... ferreiro fez né? o

flandeiro faz. Pois bern, o ganzá de aIurnnio. A gente bota uns carocinho, bota chumbo

•

dentro aI bate balançado olhe? pra

tern ate urn mais velho, aqul tem urn ma

&..O Zefinha, cadé aquele, aquele ganzá

olhe - pronto o ganzá 6 esse aqui, mas

grosso, esse bicho aqui 6 muito grosso

pra ser urn material fininho. E ate quanc

vendo olhe? [ ... ] E meihor esse aqui. [mc

em Iojas e outro feito corn urna Iota de

Joventino - Agora o ganzá born 6 feito d

bota dentro. [balançando o ganid]

Roseira roseira

Vou m'embora you m'embora

6. [sai do solo e volta corn urn ganzd] Aqui

nurn presta nao, quer ver? E muito pequeno e

aqui de casa, onde tá? [ ... ] Aqui? E esse aqui

;se aqui num presta nAo que esse aqui 6 rnuito

rn dá sorn nao, cornpreendeu olhe? Esse aI 6

eu ia que levava esse que dava mais som, tá

urn ganzá fininho, desses que se compra

de cozinho)

zinco, de alurnInio, a gente bota chumbo,

.
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Roseira roseira

Quando cu digo sempre you

Roseira roseira

Sc to val in lancha nova

Roseiia roseira

Eu you no rebocador

Roseira roseira

Da tua casa pra minim

Roseira roseira

Cone urn riacho no mejo

Roseira roseira

Tu de IA dá urn suspiro

Roseira roseira

Eu de cá suspiro c rncio

Elisa - Como é que é a letra mesmo? corn

Joventino -	 Roseira roseira

Tanto tern o céu de arto

Roseira roseira

Como o mar tern de fundura

Roseira roseira

Tanto uma navaiha corta

Roscira roseira

Como uma lanceta fura

Elisa - Esse 6 grande né? &se al foi o s

Joventino - Não, isso aqui 6 de lata de

nao que esse material 6 muito grosso e 6

pra ser urn material fino e nessa grossur

grosso. [abre o ganzd fininho, tire as

como o meu material num presta? Isso 6

fino.

Elisa - Esse foi o senhor rnesmo que fez

Joventino - E. Esse daqui foi a que truxe

E esse aqui foi ... peguei a lata, cabar fun

ná?

Elisa - Mas ja dá pra fazer uma coisinha

6 essa letra?

or que fez, nao? [felendo do ganzd]

0 o?. ..esse nurn presta nao. Esse nurn presta

ninho cornpreendeu? [balance o ganzdj Isso

né? que faz mais zoada ... o material 6 muito

cM dentro € joga fore] TA vendo Oi?

grosso, olhe? isso 6 pra ser urn material

pra quebrar urn gaiho assim?

)...do dono dele, daqui de Fagundes. [o fino]

botei milho e esse faz ... esse faz mais zoada

113

.
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Joventino - Dá, meihor do que nada
	

Que o zabumba so vai corn o ganzá, que eu
.	 nurn sei bater zabumba nao

.

Tern uns coco meihor pra gente cantar,

gosto. 0 coco ruirn ... o coco ruirn so e o

acho born cantar. Agora o sujeito vai can

a cantar, tern outros coco mas eu nurn

de ernbolada, é. Mái coco, coco assirn eu

os coco, vai se lembrando nfl Vocé td na

brincadeira de coco vai se Iernbrando. Eu porque nunca mais brinquei coco.

Elisa - Agora tern assirn um ... urna situaço que o senhor viveu que lernbrou de urn coco

.

S

ou que fez o senhor tirar urn coco? Urna

senhor, teve algurna coisa assim?

Joventino - Rapaz eu ... digo a senhora, qi

canto, o carnaradinha diz: Joventino tire

porque VOCé sabe aprender cow qi

brincando sO a gente nurn se lernbra

assirn-assirn?" Al vocé tá, al vocé tira

Pr'onde Eu vai Correia

Correia pra onde vai

Correia foi pra Golana

Correia nurn voltou mais

[repete o coca]

Tudo é coco ... Al o sujeito vai se

nfl Eu já to aqui esperando, quando

Assim sern palpite é come diz nfl Tira

)isa que foi bern marcante assirn na vida do

eu tenho brincado tanto cow que ... por todo

;se cow, tire esse outro, tire esse outro! Olhe

) tern rnuita gente brincando, que a gente

• E nurn cow assim... "rapaz, tire esse coco

:cCante esse outro!" Vocé tira, é.

vai tirando, ja outro ja vai tira outro cow

findar já tiro outro ... e vai se lembrando.

mais fácil, que se Iernbra né?

S
	 [Silêncio. Chego Antonio a vol

	
a passorinho qua estava numa gable €

cantou duronte todo a converse. No

homens conversam € bebern.

volta cantando urn dos cocos qua ouviu]

Fui tornar banho

No rio da curirnã

A seis hora da menha

Eu rn'encontrei corn urn donzela

em frente a case do ccrntador alguns

cantor cocos, Seu Jove vol ate a janela €

CD - faixa 9
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U.

.

U.

.

Olhei pra cia

Meu coração paipitou

Se Lu fosse meu amor

Eu te darci paima e capela

Elisa - Eu te darei a qué?

Joventino - Paima e capela.

Olhei pra ela

Meu caração palpitou

Se itt fosse meu amor

Eu Ic darei paima e capeia

Se fosse a amor dele, se num fosse cia in

de cow né? Agora acho engraçado quem

Ana - 0 senhor aprendeu corn quem?

Joventino - Eu via o pessoai cantar e ap

inventou o ... né? Que quando eu nasci...n

né? Isso é uma brincadeira muito veiha

acabar, des num quer que se acabe nao.

nunca. Logo é peio governo, num se aca

firmando, é firmando ... Já brincou aqui en

Ia al vieram muita geeente ... Maria Bo

zabumba e as muiher...

dava né? [riso] Pessoal inventa qualidade

ISSO...

endia. Agora quem inventou criatura? quem

mundo, já tinha essa brincadeira no mundo

e esses ... esses troço véio assim é difIcil se

:sse coca, "foiclore brasileiro", nurn se acaba

'a nunca não, em todo canto que des anda é

Forte Veiho, aquela Loka ficou cheinha. mas

ita rnais Lampião, mas veio tudo, sofone,

SI

continuou falando do grupo de dança do

te Velho. Neste mesmo din, fomos a case

falou dos noites de brincadeira.

i tudinho pelo sentido...

I.

"berna de menina que eu gosto de

Terminou a gravaço e Seu J

SESC que se opresentou umo noite em

de bone Joana, que contou alguns cocos

Joana - Eu sei de tanto cow mas me

Pr'onde vai Helena

Pr'onde vai assim

Volta pra trás Helena
.



116

Tenhadodernirn

cv cv CO cv cv cv cv cv cv cv cv cv

Faz três dia

que eu nurn corno

Tern três dia

que Cu nurn alrnoço

Corn saudade do Helena

quero corner

rnas num p0550

cv cv CO cv cv cv cv CO cv cv CO cv

[•]

La vem o navio da Costinha

Aquele que mata baleia

Tern urn canhAo pela proa

Tern urn farol que alurnêia

Derna de menina que eu gosto de coca, djma de menina que eu gosto de coco, ainda de

criança cu gostava de coca. Mocinha, eu fbi ficando moeinha ... onde eu via urn zaburnba

batendo, agora podia sec aqui, podia s r em Tambaü. We num queria deixar, eu

chorava, esperneava, as menina tinha qu pedir e ela deixar, e eu me mandava. Posse

pra passar a noite, eu passava a noite todi ha dançando urn coca, a noite todinha. Agora

baile nao, num gostava não. As inenina: ora all num baile? Vou nada. Agora batesse

urn zabumba onde batesse, era comigo mesmo. We dizia: essa menina so tendo parte

corn num sei que pra gostar de coca. Eu digo: porque eu gosto. 0 coca é urna

brincadeira Iivre, urna brincadeira livre jue a gente brinca solta, nurn é negOcio de

agarrado, eu nunca gostei desse tal de agarrado. Al pronto, a gente brincava. Eu

adorava, adorava e adoro, agora porque rum presta mais pra brincar ... e outra que aqui

num apareceu, num teve mais coca. Pra iente brincar assirn, urn coca assim!? Nós sai

daqui sornente quando vern representaçact, dança duas partinha, trés, pronto. NOs num

brinca mais do que trés pane não. A gente fica ate corn raiva. "Vamo brincar urn coca?"

Vamo. A gente pensa que é pra passar a noite, mas quando chega Id, nadinha, so duas

•

•

0
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I'

parte, trés. Trés representação, al van

murdidinha de raiva aI vem s'embora con

O Vitor Vitor

Aondc vocé tá

Eu moro em Catolé

E you pra beira may

cv cv cv cv cv cv

Cadé o lenço

o iaiá

Que o boi babou

o iáiá

TA no sereno

o iáiá

No quarador

o îáîá

passar outra apresentação. A gente flea

Liva. Eu mesmo venho corn raiva.

cv cv cv cv cv cv

.

I.

Bate no bumbo

o iáiá

Balança o ganzá

o láiá

Essa despedida

o láiá

Que me itt chorar

o láiá

cv Co Co cv cv cv

Ai Helena ai Helena

Helena meu hem

Vocé num wi

Que eu tenho pena Helena

Eu num you na sua casa

Porque tem muita ladeira

Seu cachorro 6 muito brabo

'-I

Z)	 Co	 cv	 cv	 cv	 cv
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Sua muiher faladeira Helena

Ai Helena al Helena...

Já Ic quis não quero mais

Já te del o desengano

Não importa pie tu mona

No sereno cochilando Helena

"...andei doze ano no mejo do mundo

No arm de 1997 estive poucas	 em Forte Veiho. Em setembro exibimos

o video "A brincadeira dos cocos" parc

Tuninha. Seu Jove, em uma de nossas c

morava em Forte Veiho, nas margens

mesmo die que exibimos o video, Maria

encomendou urn zabumba parc as c

• Quilombo de &urugi, municipio do Cc

processo de fabricaçüo do zabumba. Fe

em que as pesquisadores do LEO iriarn

Numo dos gravac6es ouvirnos o I

surpreso a sue historic de vida coincid

no conteádo, corn o relato de Seu Jove.

pibIico animado. Neste ano conheci Seu

• hovia mencionado urn senhor que

rio, e que sabic fazer zaburnbas. Neste

Ayala conversou corn Seu Tuninha £

e dançadores do 6rupo Nova

Queriamos graver em video todo o

a encomenda £ foram marcados as dias

Seu Tuninha fozendo a zabumba.

lato da vida de Seu Tuninha e pare minha

em muitos pontos, tanto no forma quanta

is alguns trechos do depoirnento:

.
Tuninha - [ ... ] Seu Jorge ali gosta rnuito

nurn bate isso aqui. [o zabumba] SO faz

Ele tern urna goela, quando ele abre a

daquele jeito mas quando abre a goela é U:

bumba? De vez ern quando ele ... sai. Os I

de gente aqui.

'urn coca, cantar. Ele canta muito. Agora sO

antar. [...]Agora pta cantar ele canta muito,

oela dele parece uma sereia do mar! Véio

peito danado. Mas pra cantar. Mas pra bater

?mem levam ele pra Santa Rita c'um bocado

•
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Quando era pro São Joao nós brincava 	 por Santo AntOnio, São Joao e São Pedro.

Embolado, cheio de muiher, muiher que	 a gota! Nesse tempo eu num tinha famIlia,

era livre, passava dois, trés dia scm vim e casa, no meio do mundo brincando coca.

DiOgenes - Mas o senhor morava aqui ja?

Tuninha - Não, eu morava em Gargaü. Ai de Gargaü vim rn'embora al pra Guia. Al

• ' larguerno pro lado de Goiana. Prá Id era hu'eu via brincadeira de coca. Al de là vim

tirando, nessas beira de Praia, sal: Rio Tinto ... de Rio Tinto al tirei pra Mataraca,

Camaratuba, Piabuçu. Tudo arranjava cab4 born pra brincar coco. Al eu fui ... caba dizia:

mái Tuninha rapái, varno brincar urn coo? Quando era c'um ... oito dia, quinze dia,

chegava cá urn caba: Tuninha vamo? là cnto tern urn coco, camarada disse que vocé

fosse como scm falta. Eu digo: varno. lironto, chegava Iá ... eu brincava, gastava ... lá

bébo. Nunca achei ma querença. Aonde bu chego, do jeito q'eu entro eu saio. Al a
•

camarada chega num canto desconhecido, a primeira vez que chega vai logo procurar

desavença, ma querença, num é assirn. dIhe, eu fiquei scm pai em trinta e cinco. E

andel doze ano no rneio do mundo, e seioa vida do mundo o que é que pinta. [ ...J Pro

sertAo eu tive Iã ... por là por aquele la .... j5or là pot aquele sertão: Souza, Conceiçao,

I
In

Patos Espinhara... [ ... ] Nesse tempo nurn

botava a saquim nas costa, corn urna

de mundo! Num tinha exigéncia de

assim ... pronto. Trabathava urna sernana n'

ta canto là born de ganhar dinheiro, vam

nurn canto e noutro. Pelas barraca ... [ ... ].

DiOgenes - 0 senhor trabalhava de que?

Tuninha - Trabaihava de enxada, era de...

fazia ... Graças a Deus nunca achei ma que

analfabeto rnái eu sei entrar e sei sair e se

eu ... eu you dizer uma, no tempo qu'eu b

respeitava. Mas vejo hoje em dia muitos.

:inha exigéncia de documento!? Carnarada

de roupa e uma rede, se Jargava nesse meio

ento, nem negOcio de assaltante, nem coisa

ii canto, urn més noutro ... ia pra outro. "Em

pra là?" Eu ... me largava pra là. Trabalhava

foice, de machado, cortava cana. Tudo eu

Nunca achei gente ruim também. Sou

tratar bern homens e muiher e menino ... Mái

se eu bébo eu respeitava, eu born ainda

ncher a cara de cana e ja vem desavença.

Aqui rnesmo, tiro por aqui rnesrno. Aq9i mesmo já ... aqui mesmo enche a cara de

cachaça, compra dois quilo de camarão aI ma mare, enche a cara de cana, quando é no

sábado pro domingo vao ... beber e agarrar

rolando tapa. Eu, faz pouco tempo qu'

novato ... aqui. Nessa beira de praia ... ... -

mora ali naquela beira de praia, ninguérn

e rolando murro urn cam outro e

morn aqui, faz trinta e cinco ano. Sou

proprietário diz assim: "o véio Tuninha

ouço a cara dde quando dc passa



120

aqui que vern a negócio. Faz brincadeira todo sábo, aI, ate de manha, são gente de

bra, vem lancha, carro de fora al é mesmo que uma festa, mas me pergunte como e, que

eu num sei contar?! Anoiteceu eu fecho rhinha porta, estou dentro de minha casa. Faz

quatorze arm qu'eu deixei a cachaça. N56 pm mim, nurn dava certo. Agora eu

deixei ela porque eu ... nunca senti uma d or de barriga de cachaça, nunca semi uma

repreensão de seu ninguém. Agora sO me Orejudicava o bolso. 0 bolso quando eu ... tava

corn dez toe no bolso?! não era meu, er6 dos outro. Ali ... nurn tinha ninguém pobe.

Trabaihar sornente pta pagar conta de cac4ça. Eu digo num da certo nao. Digo; minha

fllha vocé vá andar ... aprecure outro que

meio de caminho, ninguérn nunca me tr

zabumbu) [ ... ] Quando chegava no ... São

Joao ate São Pedro. Semana todinha ri

frente da casa dele. [de Seu Jove]

seu repuxo! [riso] Mas nunca cal em

em casa. Embriagado. (corneça a lixar o

perto de São João, nOs brincava de São

Daniel tern urn barraquinho, na

Os outro tudo foram s'ernbora, outros

muiher tambérn, as muiher aqui gostava

tambCm. Morreram ... a metade. Ainda ti

quando ... Urna que mora ali em cima, Ic

veInha mas ainda se penera ainda. [riso]

ram que gostava de coco ... E tinha ... as

de dançar coco e responder e cantar coco

ainda umas veInlia por ali que de vez em

uma al ainda, urnas poucas dessa por aqui,

"Pro onde vol Rel de Ouro..."

Seu Tuninha fez o zabumba "Rel de Ouro" que hoje acompanha o Grupo Novo

Qul/ombo ntis suas andunças. Para o veiho Tuninha, "Rei de Our? é coma urn filho

que soiu de casa em busca de aventura pelo mundo. Mas coma urn diii as flihos

terminam voltando, as batidas do zabuniba forum ouvidas mais uma vez em Forte

Veiho.

No dia 23 de novembro de 199$ aconteceu a festa de Cristo Rel. Festa

organizada pelas pastorais do terra el que recine as comunidades catálicas do

I	 regiao. Os dançadores e cantadores de
	

fazern Porte do A4ovimento dos gem
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terra e tombS de uma dos pastorois. N

e foram ate Forte Veiho.

Fol urno tarde de festa e enc

conversou corn as tocadores, cantou, brH

vestlu uma camise bonito, dançou, cai

Lenira, Ana, Seu bomiclo e outros tonto

Este encontro de grupos de I

histories que passarcrn a fazer Porte

novas versos. Seu Tuninha fez urn coca

Pro onde vol Rei de Our?

Corn sue grande coroo

Manderam me convidor

Pro brincor em Joao Pessoc

E o Grupe Novo Quilombo fez outro, em

Novo Quilombo

me chomou Para jogor

as carte' estäo no mesa

vomo' o baralko tracer
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podborn recusor urn convite de Seu Jove

tros. Seu Tuninho viu o °Rei de Ouro",

cou... Seu Jove nao podia ester mobs feliz,.

ou e conversou corn Dona Lenita, bone

contodores e donçadores de &urugi.

:olidades diferentes resultou em novas

repertOrio de Seu Jove. E tombS em

ro o "Rei de Ouro":

Eujogueiás

pora mim é urn tesouro

joguei demo e volete

quem boteu foi Rel de Ouro

"Tudo eu me lembrol"

Em maio de 1998 estive em

pesquisodores do LEO. Noquele one 1ev

nao conhecio pore que eu pudesse ouvir

de encontros e converses sue histOri

rte Veiho corn Estelizobel e biOgenes,

algurnas pessoas que Seu Joventino aindo

abs uma vez o seu relate. buronte as ones

fol adquirindo mobs detalhes. 0 ato de

S
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.
	 confer sue vida a coda novo visitante, t4uxe pare o presente alguns momentos que

estavarn guardados no memória.

Ma - 0 Senhor ta trabaihando ali ainda?

Joventino - To.

Ma - E de quern 6 a propriedade La?

Joventino - Doutor DornIcio.

Ana - E o fliho do senhor que rnora IS?

Joventino - E rneu genro, rnora Ia. Ele ... 1

urn rnilho, urn feijao. Que o homern

cornpreendeu? rnas ele ... nOs tarno traball

eu plantei urn pedacinho e ano passado

urn pedaço, plantei feijao, plantei milho,

eu you no carro cornpreendeu? Eu de p

Capirn-açu, sItio vizinho]

corn ele pra plantar Ia, negOcio durn ... paul,

quer que gente de fora trabaihe la' não,

lo Ia corno seja de Deda né? Meu genro. Al

:ei, plantei macaxeira, vendi. Agora plantei

do já tern vendido, sO. Agora eu you porque

tao aguento ir não. Eu pego o carro ali ... de

cinco hora da rnenhA e volto no que passa la de cinco, compreendeu? Tambérn eles näo

querern nada ... tambérn eu tenho minha ca4eira al tambérn eles näo querern nada. Moço

é tudo conhecido, sO é parar Id eu desç

volta eu ... sarto au. E. Mas que fosse and

De pé nurn da nao. Sornente pta não ta

de ver rninha casa cheia de feijao, de mi

hornern vendeu a propriedade todinha,

coqueiro. Loteou, al venderarn. A cerca

NAo tern quern plante aqui urn pé de mu

for debaixo dos coqueiro, so se for. Que

esses rnorador de Forte Veiho, tao born

fez isso. Agora se o veiho fosse vivo? o

sei quanta hectara, rnas o lugar era mdi

ficando véio, outros rnorrendo, ele foi ye

propriedade daqui. Foi o tempo que ele

partir! SO faltaro a brigar, so faltava brig

e dois de uma Helena, faz nove, o resto

foram... al partirarn. Aqui 6 rneu, aqui 6

0	 urn que desfrutasse, cada urn corn seus

Na volta eu largo, torno banho ... espero. Na

de p6 eu não podia não senhora, podia não.

ado. E ajudando. Que eu gosto de ter, gosto

Que aqui ninguém trabalha mais, aqui o

ou sornente os coqueiro, né? Somente os

iculá pela varja, a cerca de Paulo Coutinho.

e uma rama de batata, nao senhora. SO se

ar 6 esse!? Não era pta ter feito isso ... corn

o rnorador de Forte Velho 6 pra ele ... mas
AK

tônio Elias véjo? Ele vendeuvendeu nurn

grande. Todo rnundo queria trabalhar ... uns

Lááá... pro lado da Estiva, que 6 mesma

cu aI ficou os imião, os fllho, al.. varno

Sete, sete de muiher, prOprio, pai e mae,

sei pra donde. 0 resto tern nada nao. Al

aqui 6 rneu, aqui ... pronto, al ficou. Cada

)r, ainda hoje 6. Mas agora tao vendendo,

LI
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tao loteando. SO nao loteia aqui, isso
	

i porque ninguérn quer comprar por aqui!

Pessoal so quer a ... sO quer a presença né? praia né? Pr'ali tá tudo vendido, vocé ye as

casa IS de teiha? Tudo vendido, construl tudo vem de Joao Pessoa, tudinho. Aquela

beirada tá vendida dali do trapicho ate aq em baixo, olhe! Sornente ali pela beirada da

maté. Aquele alto venderam tudo. Agorij vende o terreno, acaba corn o coqueiro ... e

ninguém ye esses homem corn uma casa de negócio. Nao senhora, é uma

encomendazinha que nem... vocé já viu? üsse aqui, que'eu moro aqul, é o pior que tern

coitado. E o caçula, o Beija, o pior que ten ... ... - Al tá tudo vendido, tudo-tudo. SO nao

tá por aqul. Essa al ele ... vendeu. [a cas4 vizinha] Agora implica al corn o dono da

bodega all, puxe-encoe, puxa... tá 
IS 

prj juiz. Pronto. Que essas casinha de paiha

ninguém pode comprar. Se eu pudesse comprar eu comprava, que eu gosto muito desse

cantinho ... gosto bastante. Cantinho calmoi..isso aqui chove o dia todinho, passou uma

meia hora sern chover, aqul ninguém ye Spa. E Ia pra cima você ye as poça d'agua aqui

e acola, aqui acolá, aqui acolá. Mas eu r 	 cornprar ... e eu podia comprar...

Estela - Quanto tempo o senhor mora ac

Joventino - Oltenta ano, é minha idade.

Estela - Essa casa é sua.

Joventino - Mas des possa dizer que ... cal

de casa. Eu oitenta ano!? E minha muffler

61? nasceu e criou-se aqui. Eu ... verdade c

mae. Depois minha mae morreu, meu pal

val arrodeando mundo ... aI, vendo o mum

madrasta morreu e

corn a muiher dele, aI vim m'embora pra

mais pta casa dos outro. Hoje em dia tO c

Forte Veiho. Minha idade é oitenta ano

muiher e mais veiha do que eu, minha

saiu pra nenhum canto. Sornente pra bus

Ma - Seu Jove o senhor tava contando

corn umas tias em Livramento...

i-se o tempo do morador ter direito a chao

ais veiha de que en, oltenta e quatro. Aqui

eu nasci aqui, junto corn meu pal e minha

ou viüvo, correu sair daqui, eu garoto, e Id

As avessa! Papai arranjou uma madrasta, a

papal casou-se corn outra, al eu nao me del

rte Velho, corn a idade de quinze ano, vim

em dia son pal de bisneto, dentro de

de minha muffler oitenta e quatro. Minha

Iher que nasceu aqui e criou-se, daqui num

agua na cacimba. E.

quando saiu da casa de seu pal foi morar

Joventino - Não. Quando eu fui ... quando s41 da casa de papai?

Ana - Quando seu pal arranjou outra
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.
Joventino - Eu ... morei sozinho. Fiquei j

rnulher ... Corn a minha primeira madrasta,

me criou-me. Depois ele usou de deixar e

corn uma moça né? Papai era urn pouco r

nAo me dei, nao me dei corn a rnulher d

a casa sozinho. Que ele arranjou outra

me del corn ela, cornpreendeu? foi quern

minha madrasta, depois usou de se casar,

... Pois bern ... ... - Al rninha senhora, eu

né? aI sal de casa. Pd rnorar nurna casa
.	

sozinho. Eu já podia trabaihar pra corner ci vestir e calçar né? Al fui morava numa casa

sozinho. Passei muitos ano morando soziho ... sozinho. Muitos ano, muitos ano vivia

sozinho, trabalhava ... Eu Ia arranjar uma

ano e trés més. Lugar IA, ali pra Sarapo.

més. Adepois ela aborreceu-se cornigo

Al fiquei sozinho novarnente, sozinho...\

Ana - Quando o pai do senhor foi pro sul

Joventino - Foi.

Ana - Que foi ernbora, al ficou os filho t

Joventino - Tudo pequeno.

Ma - Aio senhor morou onde?

Joventino - 0 irrnão rnais veiho pegou a

- sim - morei corn urna muiher urn

ela dentro de casa, morei urn ano e trés

urna rnulher, também rnandei ela ernhora.

pra esse Forte Veiho, pra casa dos outro...

pequeno nao lol?

pegou dar que nem fliho de cachorro. 0

.

.
rnais véio, o Manuel Guilherrne. Pois berni Al ficou rnenino espaihado. Papal soube!? e

papai veio embora al pegou a juntar os 41ho que tinha, botou tudo nurna casa. Essa

rninha rnadrasta foi quern - essa que ele

a gente tudinho, foi rnorar corn rneu pai

charnava de mae porque não me

ela - que criou a gente, foi quem ajuntou

de criar a gente. Foi inhora sirn. Eu não

quern criou a gente, eu do tarnanho de

nada. E eu nurn conheci mae, nao seihora. Quando minha mae rnorreu ... eu me

lernentava no leite materno. Dela. Nurn me lembro de mae não senhora, o pessoal é

.

quern conta, charna-se Maria, era more

senhora, pai conheci. Pal conheci. Dc

cornpreendeu? Ali na ... ali nessa Estiva. I

sozinho, depois arranjei essa muiher. Pa

cornigo, rnandei ela ir s'embora. Fiquei

Pagava pra lavar, pra engornar e fui trab

Sc deu urn caso cornigo ... ... - Urn rapt

charnado pra Livrarnento, com noventa

derarn conseiho: que eu saIsse daquela

da minha cor. Mas rnãe nao conheci nao

ele quando podia trabalhar pta corner,

a rapaz feito al sal da casa dele e fui

i urn ano e trés rnés, a rnulher aborreceu-se

ern casa ... ai fiquei sozinho em casa

ali em SarapO. Depois fui pra Tapira.

rnorreu afogado na rninha companhia... Fui

fui pra Santa Rita, corn trés rnés. Al me

eu sozinho, quem td dormindo tá morto.

Posse pra casa de ... pra Tapira, pra casa db papai. Que podia vim uma farniia do ... do
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morto, cuidando que eu que tinha feito aquilo por gosto!? Ate me acabar corn a minha

Vida. Fui em Tapira, passar esse tempo POT causa dele né? Já não me dei corn a mitiher

dde, já tinha saldo de Ia. Depois pedi ufia casa ao administrador, ele me den pr'eu

¼ morar sozinho novamente. Pois bern. 
DJ  lá foi ... de Tapira vim m'ernbora pra Forte

Veiho. E aqui ... arranjei essa moça, n

quarenta e nove, primeira casa aculá, m

bisneto. A primeira fllha é aquela que

Capim-açu, tern uma que veve comigo,

em Brasilia. Quatro filho. B aqui ... até

neto, adepois chega bisneto. Vocé já viu

canto do solo, começo a rir] SacrifIcio d

Severina - [risada] Tai! casou porque p

faça.

i quatro ano corn ela. Me casei-me em

corn ela. Ate na data de hoje. H sou pal de

a ali em Capim-açu. Tenho ela, mora em

outro que mora era Moura e urn td

to passando. Agora criei fliho, to criando

e sacriflcio? [bona Severina, seritada no

ela chega sorri, olha?

casou porque quis né? Pronto. Tern quem

Aim - O Seu Jove ... o pai do senhor 	 que o senhor brincasse coca?

Joventino - Inhora?

Ma - 0 pai do senhor reclamava quando o'senhor brincava o coco?

Joventino - Era ele não ... ele não tinha jiva não mas ele tirava noite, deixava cu It

brincar coca. Eu ... o pessoal pedia eu Ia mais eles. Agora tinha vez que ele nao deixava

en it nao nC? Agora sabe qu'eu lazia? en pegava urn pilao botava dentro da rede ... Eu era

garoto né? Al Ia brincar o coco, ele ja u dormindo!? Al quando dava quatro hora da

rnadrugada eu tava em casa, ia rnudar bicho. Ele se levantava, via a rede pesada,

achava que era eu. Diga qu'eu tava no a , no Iugar que en rnorava cornpreendeu? No

lugar que en morava. Atééé ... quando eu tde brincar mais. Tinha um velho, até ... meu

norne, Joventino, mas mais veiho do que du. Al pedia a ele, ele deixava en ir mais ele.
.	

Forte Velho, na Guia, Livramento... Eu andei por tudo, tudo mais ele. Tarnbérn ninguém

bolia, que eu era garoto, ninguérn bolia cc

muito séria.

I' 
Ana - 0 senhor aprendia a cantar corn ele?

Joventino - E inhora sim.

Ana - Escutava né?

Joventino - Escutava nCra? Eu escutava...

eu. Papal deixava que ele era uma pessoa

Aqui era 	 Veiho brinquei muito coco,

brinquei rnuito. Vinha, olhe ... nOs morava rn Tapira, de Tapira, morava ali na Estiva,
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nesse rnesmo lugar daqui, tern o norne mas modo o lugar, vinha brincar coco

aqui toda noite. Todo sábado, todo sábad, ate de rnenhã. Eu vinha. Não tinha urn tico

de sono ... eu do tamanho de nada. IA na Rua do CapO, na casa de Maria Mucuna, já

rnorreu não tern mais nem osso ... Tudo eu me lembro! Eu era pequeno, olhe, tudo eu

me lembro! E inhora sini. Agora ... o que e q fazia era bater ganzá, balançar ganzá. As vez
•

	

	 tirar coco, responder né? Somente. Agora zaburnba nunca bati, sei não... E tenho

desgosto de mim porque não sei bater

Ana - Quando ... o senhor aprendia a 	 ouvindo, não tinha outra hora não, era sO de

noite mesmo?

Joventino - Era de noite, era.

Ana - Durante o dia assim...

Joventino - De dia ninguém brincava na p. As vez se brincava a ser ... uma hipOtese:

quando no tempo de festa, nós brincava da véspera pro dia ... aI amanhecia o dia, vinha

pra casa tomar banho, urna coisa e outa ... Agora depois de almoçar tarde ... aI nOs

brincava novarnente ate chegar a hora do 
I 
6M. Quando havia anirnação cornpreendeu?

Quando nao havia brincava somente a noite. 0 dia amanhecia, nOs pegava de seis hora,

sete hora aI ... ia o so! fora.

Ma - Al durante o dia assim quando tá traaIhando ... ninguern canta coco nâo?

Joventino - Não. Não, no trabaiho ninguén brinca não. As vez eu ... canto soththo, que

to... trabaiho soziiinho, pra espairecer, al pego cantar coco sozinho, eu trabaihando né?

Pra espairecer, tA sozinho. Pra me

Me diga uma coisa, aqueJe pessoal de	 vocés conhece aquele pessoal que vierarn

aqui?

•.
	 Ana - Conheço. A gente trouxe pra fazer o	 al não foi?

Joventino - Foi. Eu me arrependi tanto de ndo ter ido mais aquele pessoal naquele dia.

Ana - Anirnado né?

Joventino - Porque eu conhecia o lugar. E animado, pessoal tudo born. Me chamaram

pra ir. No outro dia eles vinha me trazer 10 ponto do carro. Podia ter ido criatura! No

dia daquela festa aqui, que eles vieram. Tudo animado né? E urnas muiher, homens e

tudo. Eu achei rnuito born aquele pessoal. ¶ me charnararn, eu num quis ir, sO porque eu

.

	

	 não tinha urna pessoa que fosse cornigo. Podia AntOnio ir ... o carro passou aqui pela

porta. "Vamo comigo, IA nOs brinca, de rnehã cedo torna banho, toma café e vem botar

•
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você no ponto do carro, dou mais o dinheiko da sua passagem." E eu num quis ii, ia corn

eles no carro néra? Conhecia o meno o lugar. Pois bern. Muito animado aquele pessoal,

animado demais. E eu so num ... olhe eu nurn fui pr'aquele coca logo cedo, quando

brincaram Ia, foi porque a dona da festa nko disse. Ela disse: "eu nurn queria coco, urna

coisa e outra..." Dona Edite né? Al eu dgo: assirn ta certo. Eu you Ia ver o que? Eu

digo: eu you sim, eu you mais tarde, pr'eu olhar o padre falar e a missa. Mas se ela

dissesse assirn: "Cu you querer coco". Quando vocés chegaram eu tava Ia ha muito

tempo. Nos tinha brincado muito. Foi quando eu soube que brincaram Ia, quando eu liii

voc ... o pessoal ja vinha né? Al brinqueimais, em frente a casa adonde morou Beija.

Que IS em ... ali onde nOs furno, Id em Sew Anterior, brinquerno. Ela foi me chamou, eu

fui ... brinquemo coco. Festa de Santo Rei ... Fui pra João Péssoa Ia na Jgreja ... na Igreja de

São Francisco, brinquemo. Ela me chamOu, eu fui. Mas Id não foi nada ... coisa muito

pouca. Agora em Santa Rita teve born, achei muito bom. E eu pensando que ela Ia botar

par isso que eu convidei eles pra vim, quecia ter urna festa aqui, que ia ter urn coco. Foi

born que eles vieram, foi divertido, foi muito born. Brincaram muito. [...]

Ma - Seu Jove, Dona Severina tava falando do banho, não tinha um banho no dia de

Sao João?

•	 Joventino - Banho.

Severina - De madrugada.

Joventino - Banho, era. De madrugada, tomam banho. Quando sai do coca!? sai

tudo ... cheio de vinho, outro cheio de cachaa, vão cair no rio, de madrugada. [riso] E.

Ma - E é alguma coisa corn o santo? cam São Joao?

Joventino - Mo. Sornente cantando besteira, tudo cantando.

Meu senhor São João

S	 Eu you me lavar

Al vão cantando né? Tudo no rio, cantando, era. A resposta:

As minha mazda

No do you deixar

Meu senhor São Joao

Eu já me Iavei

Quando vern de volta:

As minha mazela

CD - faixa 1.4



128

No rio deixei

Meu senhor São João...

Agora pra quem vai... querendo vai, o coco todinho, o zabumba batendo iie? IA

todo mundo torna banho em seus canto, depois volta pra trás. No tempo que havia

animação. Quando o coco se acabava, qutro hora da menha vinha todo mundo pra o

rio... o zabumbeiro, tudo. Tudo dançando óaminho a bra! Pois bem. Garrafa de cachaça

ou de vinho... E 6 tudo, tudo 6 uma anirn4ção pra quem gostava da brincadeira. Muita

muiher, muita moça, muiheres casada, tudo isso! Tinha negOcio de dizer: "ai, porque

you não." E todo mundo brincava e havi respeito e não havia briga. Era inhora slim

Dois zabumbeiro born, dois ganzá ... oxentth E a lá fora o so] ... e nOs batendo. Era inhora

sim.

Ana - Era so na noite de São João?

Joventino - Era.

Ma - Que tomava esse banho.

Joventino - Era. 0 São João 6 urn forrO 1pra quem gosta e um coco pta quem gosta

também, cornpreendeu? Que urn coco btm feito, dois zaburnbeiro bom, num salão

grande, quern saiba cantar!? E muito bnito, eu acho bonito. Eu acho que 6 uma

brincadeira sem luxo, sem dengo. 0 sujeito nada paga, 6 inhora Sim, o coco 6 isso. Pot

isso que cu digo nê? Eu brinqiiei rnuito cçco, brinquei. As vez eu entregava o ganza a

urn e metia Os p6s no coco que nem urná carrapeta. Brinquei rnuito, cu acho bonito.

Coco bern cantado, tendo urnas rnulher qu saiba responder...... - Eu sei tanto do coco,

assim rnesrno do jeito que eu to, se eu pear uma parêia cornigo ainda arnanheço a dia.

Assim rnesmo cansado, pode crer, eu gostq de coca.

[bona Severina no major gargaihodo] 	
I

Olhe ... olhe, eu tenho inventado coco, inventado não, eu tenho me lernbrado de coco! As

vez eu to trabaihando sozinho no cab  da enxada. Limpando maaato... as vez canto

soziiinho, o dia todinho. Eu sozinho. E inhora sim. No tempo que eu ... que aqui tinha

umas mulher que gostava de brincar Coco aqui em Forte Veiho!? Ahhh ... se ajuntava

cornigo, fumo pta Cabedelo brincar a coco ate o padre dançou. Ali ern Cabedelo.

Ma - 0 senhor brincou corn aquele pessoál de Cabedelo que brincava Id? Não tinha Id

em Camalaü néra?

Joventino - Era. Que em Carnalau, o coca de Camalau sO dava briga.
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Ana - E era?

Joventino - Ate que matararn, morreu log

Ana - No coco?

Joventino - Foi, morreu o dono da casa

rnorreu, eu esqueço o norne do carnaradi

caiu motto todos dois. E Carnalaü. E at

Camalaü. Ntis brinquemo cá em baixo, na

Ana - Al tinha esse pessoal de Camalaü e

Joventino - Era inhora sim, era. Lugar

Livramento. Nunca brinquel. Ribeira é wi

eu brinquei em Ribeira tern domInio, e doi

bebe todo mundo. E ele é dono, da de bt

aquela Ribeira de Cima? Ave Maria, aquil

Ma - O Seu Jove a gente vai ali em Dona

[be.sligo o gravodor mus Seu Jove cot

coco, "por despedida"]

Joventino - Namorei uma moça em Natal

Vou me embora pta Ia nurn w

dois.

outro. E um tal de ... esqueço o norne, o que

a. Sei que morreu todos dois. Morreu urn,

a casa de urn tal de Mane de Rita, lá ern

iha outro, que brincava?

ue eu nunca brinquei e nern you é aquela

lugar pesado mas eu fui, porque o lugar qué

or Domlcio, o do coronel. LA nurn e briga, IS

er a todo mundo. Ma Ia num ha briga. Mas

e urn castigo! E nern ern Livramento.

Dana ainda...

conversando € terrnina contondo urn

Si

a
a.
to

all

UA
(3

2
-J

I'
	

Eu pedi ao pal dela ele num d

Maria José comigo val

	

Isso e um coco muito born, mas pra quern 	 cantar...

"Eu canto esse coco, canto outro e you

Em 12 outubro de 1998 umu

Veiho pore grovor, em fitos DAT, Os

resultarorn algurnos faixos do Cb Cc

todus vestidas corn sciicis floridos, Scu

eu nindo nao conhecic:

de pesquisudores do LEO foi ate Forte

s cantodos por Seu Jove. baste gravoçao

aIgria e devoçffo. As muiheres estovarn

cantou as cocos qua gosta e alguns que

Joventino:
•
	

6 acorda Dalila
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acorda vern cá

Resposta:

Quern a dona desse coco

tá pra morrer de chorar

[0 nome balila vai sendo substituIdo por

Lourdinha, (dancadoras) e ainda Joventi

CO cv cv 00 cv cv

Joventino: Caboca roxa morena

Caboca roxa morena

Boca de ouro 'çucena

Boca de outro 'çucena

Resposta: Pra Ce levar tenho medo

Pra te levar tenho medo

Pra te deixar tenho pena

Pra to deixar tenho pena

cv cv cv cv cv cv

Joventino:	 Teu cabelo é préto e crespo
teus olhinho são matador

Resposta:	 Nos braço dessa morena
cu morro e num sinto a dor

CO cv cv cv cv cv

Joventino:	 Maria acorda Joao

quo o alernão vern lé fora

Resposta:	 Ai rneu navio é paquete

so anda de mar afora

cv cv cv cv cv cv

Joventino:	 No rio chegou urn peixe
não teve quern conheceu

quem conheceu esse peixe

foi urn rapaz do paquete

Foram chamar Zé Pessoa

para no peixe atirar

Marlene, Joana de Ciba, Berenice, Zefinha,

o e zabumbeiro]

cv cv cv cv cv CO

cv cv cv cv cv cv

Co cv cv cv cv cv

CO cv CO cv cv cv

CD - faixa 20

'I
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subesse qu'era tuninha

eu nao tinha vindo niatar

Resposta:

.111 deu urn peixe na praia

estremeceu C gemeu

•	 os olhos encheu-me d'água

quando a tuninha morreu

cv cv cv cv cv cv cv co cv co cv cv

Joventino:	 0 sopa pequena	 CD - fain 23

Quo chegou da estaçâo

Cheia de passageiro
•	

Que parece urn caminhâo

Resposta:	 Eu vendo jorná
P cnn nrn 1rrn—, 'a'.".

Eu you viajar

Para o Rio de Janeiro

•
	 cv co cv cv cv cv cv cv cV cv cv cv

Joventino:	 (Mas) o muiher

voce foi embora

•	 fiquei pensando

de você não voltar inais

Resposta:	 Eu me calei

•	 não disse nada

•	 muiher malvada

•

	

	 nao 6 assim quo so faz

não 6 assim quo so faz

Joventino vol mudondo 06 mulher" pelos nome.s dos pessoos que estovom no

brincodeiro]

cv cv co cv cv cv cv cv cv cv cv cv

Antonio -

	

	 I3aiana minha baiana	 CD - faixa 7

Baiana pra onde vai
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Resposta -	 Eu you pro girádor

Eu you você nüm vai

00	 00	 00	 cv	 co	 cv

Joana -	 Manganga olh'o besouro
na fulo no araçá
esse passeio de Maria
faz papai mamãe chorar

LA vem a lua saindo
por dctrás da sAocristia
deu no cravo e deu na rosa
deu no rapaz qu'eu queria

Manganga olh'o besouro
na fulô no araçá
esse passeio de Maria
faz papai maniac chorar

Já te quis não quero mais
já te dei o desengano
não me importa que tu mona
no sereno cochilando

cv cv cv cv !cv cv

Joventino -	 O jogador sorte o baraiho
qu'eu não quero maisjogar

Resposta -	 Jogue o rei jogue 0 valete
jogue a dama ejogue o as

cv cv cv cv co cv

Joventino -	 0 meu lenço de seda fina
Da ponta bordada a ouro

Resposta -	 Acabou-se nossa amizade
Acabou-se noso namoro

cv co cv cv cv cv

Antonio -	 Meu papagaio morreu
Alogado na mare
Papagaio
Nao teve quern the dissesse
Papagalo
Mculourodêcáopé

¼	 E o!he o paco do papaco paw
Papagaio
E olhe o paw do papaco 6

cv cv cv cv cv cv

CD - faixa 11

cx) cv cv cv cv cv

CD - faixa 12

cv cv cv co cv cv

CD — faixa 13

cv cv cv cv cv cv

CD - faixa 16
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Papagaio
Nào teve quern Ihe dissesse

•	 Papagaio
Men lourodêcáopé

cv cv cv cv cv cv co cv cv co cv cv

Antonio -	 Eu não gosto	 CD - faixa 17
•	 de rola do maLo

porque vern urn gato 	 -
e pode pegar

Resposta -

	

	 Eu me deito
en me abaixo
eu me encoiho
no fechar do olho

•	 deixo a cola voar

•
	 cv cv cv cv cv co co cv cv cv cv cv

Joventino -

	

	 Eu Ienh' saudade da roxa	 CD - faixa 18
rnamàe
Saudade da roxa cu tenho

mamãe

Resposta -	 A roxa tern urn denguinho
0 marnäe
Que as outra moça num tern

•	 Ornamãe

cv cv cv cv cv cv co cv cv co cv cv

AntOnio -

	

	 Tu rnandaste en rodar	 CD - faixa 19
Eu rodei estou rodando

Resposta -

	

	 Tn bern sabe qu'eu te amo
Pra que US me aperriando

cv cv cv cv cv cv cv cv cv cv cv cv

Joana -

	

	 Vai lavar roupa muffler	 CD - faixa 22

Vai lavar roupa muiher

Nurn vai se perder

Num val Sc perder

Resposta -

	

	 Na heira da lagoa muffler

Na beira da Iagoa muiher

•	 Dá urn grito que eu you ver mu her

'I
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"A rninha vida ... é urn romance."

Este áltima converse, gravada ed video no dia 27 de dezembro de 1998, é

.

quase urn texto em sua versao final.

que eu queria ouvir e en sabia que coda

de vdrios encontros Seu Jove já sabia o

era come se fosse a primeira, que

näo importa tanto o relato fiel dos acdntecirnentos mas a forma come estes sao

narrados. Nao existem surpresas on 	 € sim o relato de urna experincia,

.
	 urn texto que 5€ constrói £ 5€	 co longo dos ones € que recebe a coda

versao novas tintas do outer.

Joventino - [ ... ] A inveja qu'eu tenho 6

bater na sua vista, na minha aqui ... Num

ver urna pessoa, ye o nome da ma, o em

a ninguém. Isso 6 urna coisa muito I

pesquisador do LEO que me acompanl

tempo que eu era garoto ... logo fui criado:

madrasta e no lugar que eu ... nesse temp

uma aula, pega de graça, por todo canto.

quem num liga. No tempo que eu nasci,

me dava era o cabo de urna enxada, o c

bicho on cinco, o animal. Foi o qu'eu

aim em nba do trabaiho, que eu nurn men

em casa assirn - to agoniado ... que nurn tO

bern. Vivia, aposentado eu e minha mulhei

Famulia grande, chega um neto, chega urr.

quero isso... Eu tiro da goela, boto na bo

mais ela, nós vivia nOs dois aqui dentro d

pegava pra fazer. Mas o que? Chega um

isso... Eu nurn you negar de minha famIl

leitura. Que urna coisa feita do estrangeiro,

o mais nada a ninguém. Vocé vai num lugar

cc da casa, você vai em cima, num pergunta

E inhor sim. [dirigindo-se pare Magno,

nesta visita] A leitura. Sinto eu porque no

m mae?! no poder de irma, no poder de uma

não havia escola. Hoje per todo canto tern

ao aprende a estudar hoje quem num quer,

era garoto, dez-doze ano, a vida que papai

de uma foice ... Era isso. E tratar de quatro

Ii foi isso. E hoje to nisso. TO corn oitenta

tá trabaihando. Mas é tao-ta que eu estou

rabaihando?! Já viu o costume o que 6? Pois

podia tá na minha casa. Mas o qué? SO isso.

bisneto, chega uma fliha: vO, quero isso, vô

a e dou. E inhor sirn. Mas fosse eu sozinho

casa. 0 que a gente podia lazer eu fazia ... eu

rieto, urn bisneto: vovO, quero isso e quero

E per isso que eu trabaiho hoje em d:ia, e

.
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memo que ... foi 0 que meu pai me ensinou foi isso. Foi. Me criei-me, hoje a minha idade

é oitent.a ano. Foi nisso. Peguei trabailt r corn meu pai deste tamanho assim - corn

idade de dez ano, trabaihando nurn cabo de enxada mais ele. Tambem o serviço dde

era esse. Naquela época ninguém tinha	 rego, ninguém estudava, na época que meu

pai nasceu, qu'eu mesmo nasci. Pois bern 	 - Foi, hoje em dia vivo nessa vida ... Que

os agricultor tern barriga cheia quando	 ...tá coihendo. Acabou-se aquilo, cabou-se a

barriga cheia. Vamo comprar ... é. 0 mt 	 o pessoal ainda guarda o ligume, guarda a

fava, a farinha, o feijao, o rnilho ... Que ido acaba de coiher, a casa tá chela, não vai

cornprar. Mas aqui no agreste, o sujeito beva cinco-seis mói de feijao, vai vender nà

feira. Pega cinco-seis mao de milho,v i vender na feira. Acabou, pronto. Varno

cornprar mais caro! E. E inhor Sin)......- Mas eu ... como se diz, mas to bern satisfeito.

Num tern saüde mas dá pr'eu ir passandola Deus querer. E ... três vez no dia corno eu e
•	 I•	

minha famlita, tO bern satisfeito. PosentadUra 0 governo deu pra gente ... tambérn eu nurn

espero por essa aposentadura, sempre 
I 
trabaiho, tenho a batata, tenho o milho,

.

•

0

macaxeira, 0 feijao ... o jirmum. Quand

quando num tern rnais boto al pr'as cri

mói de macaxeira, tome, peg'urn ... leva i

vida vivo. B sernpre peço a Deus, eu

satisfeito. Agora vocé ye, eu trabaiho so:

machado ... urna foice, urn enxadeco, uma

grosso eu arreio ... de rnachado...

Aria - Seu Jove e a histOria de quando era

Joventino - Quan ... quando era pequeno, i

que eu to Ihe dizendo. Fui criado sern ma

urna pessoa criada sern rnãe, quer dizer

morreu ... eu me lementava no leite dela.

assirn - bolando. Papai usou de embarc

pr'os irrnão mais véio. Al OS irrnao rnái

- famllia da gente né? Ali pra Livrarnento,

outra Cianinha ... ... — Pois bern. Al papa

juntar a gente. Botou tudo numa casa,

lugar, eu tO corn oitenta ano e nasci nesse

tern boto em casa. Macaxeira se cozinha,

o comer ... E. Chega urn amigo rneu peg'urn

girmum ... pois bern. [ ... ] E 6 assirn. E iiessa

urar mais uns dia. TA sempre... Fico bern

naquele rneio de mundo muuundo ... urn

L. Sozinho naquele mundo ... aqueles pau

história de quando era pequeno era essa

eu não alcancei mae não senhora. [ ... ]Eu fiji

eu não alcancei mae. Quando rninha mae

morreu, eu num conheci mae, fui criado

depois que ficou viüvo, al deixou a gente

deu a gente que nem fliho de cachorro, as

lo isso. Urna tia que eu tinha mais a Joana,

foi e veio ernbora ... veio s'ernbora e pegou a

nesse lugar mesrno. Que eu nasci nesse

Agora nurn fui criado aqui porque papai
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II

.
usou de sair. Papai, no tempo que papal

passava urn ano nurn lugar, nao senhor.

em Pau BrasI, morerno all ern Cravaç

moremo em Jacaraüna, moremo em Rio

Tinto ... rnorarno Ia seis ano e seis mês (

morarno seis ano e seis mês. Sei o norne

Rio Tinto. No tempo que era Rio Tinto, I

tern nome. Al viemo s'embora, viemo

Jacaraüna, depois... "varno sair?" E so sei

em SarapO. Sarapo all, all em baixo. Del

lugar de Forte Veiho, cornpreendeu? 0

Estiva. Al eu já tava rapaz feito. Meu pa

bruto pra mim. Agora, ele arranjou uma

criar a gente, madrasta minha, cabou de

pra mim ... muito... Eu rnaginava assirn: eu

corner e vestir, e papai fazer uma cois

rnundo, eu já urn rapaz feito, né? Papal

usou de se casar ... E. Deixou minha n

casar. Eu já rapaz feito, não me del corn

dele. Agora, al ele voltou pra SarapO ii

fiquei morando aqui na Estiva sozinho -

vivo, que eu morava corn ele, papal nun

rido fazia urn ano - pa ta canto! Morerno

morerno em SarapO, moremo em Gargaü,

nto ... Adepois voltemo de Rio Tinto, de Rio

ainda era garoto mas tudo eu me Jembro),

rua: Rua de Aiistides Lobo, nOs morava em

em dia sO tern o nome. Pois bern, isso aI sO

Ia pra cá, viemo pra cá. Al moramo en

mo pra trás. Quer dizer, al viemo tern:iinar

de SarapO, vierno p'aI a Estiva, o mesmo

srno lugar de Forte Veiho ai ... rnorar em

(Deus chame Id eu chamo pra cá) era muito

jiher!? Migou-se. Foi quem...quern cabou de

ar a gente. Mas depois papai era rnuito bruto

rn hornern, já rapaz feito, podia trabaihar pra

dessa comigo? Apanhar na frente de todo

muito bruto pra mirn. [suspira] Adepois ele

tsta, aquela que cabou de me criar-me, foi

muiher dele, não me dei né? Al sal da casa

amente. Papal era assirn. Pois bern. Al eu

- ele ficou ... rnorava na Estiva e eu fui pra

SarapO, au. Pedi urn lugar de casa ao administrador, ele me deu, eu fiquei morando

sozinho. Eu já rapaz feito, trabaihava pracorner e vestir, calçar, beber - não - que eu

nunca bebi, não, bebi. Fui beber depois que ... de adulto ... ... - Pois bern. Al fiquei na

minha vida. Fiquei na minha vida, que eu apaz feito, peguei a trabalhar pra mim... La-

S vai, Iá-vai, lá-vai... Foi o tempo que ele taknbém casou-se corn a muiher dele. Eu tenho

cinco irrnão por parte de pai: tern um em dampina, outro pro lado de Brasilia, tern urna

na cidade, tern dois em Cabedelo ... Tudo jámulher feita, seus homern feito. Pessoal nun

0

faz conta de mim eu tarnbém nurn faço

dele também num you. So sei que é nes

Eu pagava pra lavar, pagava pra engom

hornern trabaihador, toda vida eu fui. 0

tinha ... ... - Pois bem...fui, ai voltei pra

dele. Tambérn nurn venha, nern na casa

vida. Al fiquei sozinho, vim morar soziriho.

.eu sernpre trabaihava. Toda vida eu fui urn

eu nurn bebia, fumar, nada disso eu num

Al chegou uma rnulher, queria ... morar
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comigo: eu num quero não senhora, não pOsso, sou urn hornem muito moço, num p0550

dat conta duma muiher... Al fiquei sozinh:o. Al íïü set ernpregado do adrninistrador. 0

administrador veio pr'aqui, pta Forte Velbo, eu vim corn ele tratar dos bicho dele, né?

Ele tinha muito gado e animal e vim corn ele. E hoje ainda to ern Forte Veiho. Al Ini no

tempo que eu encontrei ela, que eu narnorva pr'aqui e pr'aculá, Ia se vai, Ia se vai ... foi.

Trabalhando ... Pois bern. Usei fazer uma casa pta mirn, que eu vivia na casa dos outro,

num dava certo, al fiz urna casa pra mim. Casinha de paiha, arrochada de paiha, aterrada

corn barro, uma coisa e outra, tudo ... No tempo da ignorância. Eu aqui to born. Aqui

eu ... qualquer hora que eu saio, qualquer hOra que eu chego nurn tern quern reclame. Na

casa dos outro num 6 assirn. Sala pra brincar, pr'aqui-pr'aculá, quando chegava as dez

hora eu era so abrir a porta, entrar na niinha redinha ... dormir. No outro dia, batia a

mao ... enxada, uma foice, ia pro trabaiho. Ou senão ia pescar, al na rnaré, né? Pegar

camarão, pegar peixe, né? Eu solteiro! Depois ajustei um ... casamento corn essa aI, ai já

tinha quern fizesse rninha bOia, compreendu? alrnoçava na casa dela. Eu trazia o peixe,

botava pra Ia, a minha sogra dava pra ceia ... tratava do peixe, eu alrnoçava, ela já lavava

roupa minha, engomava. Que nessa ëpoca tudo era roupa engornada. Hoje em dia nao

presta pra se engomar, né? Hoje ern dia a roupa 6....já tern engornada né? Pois bern. Al

fui dando, so sei que ... corn ela. Passei quatro ano noivo, depois de quatro ano eu. me

• casei. Eu me casei em quarenta e nove, me lembro como hoje: casinha véia de paiha,

aprumada aculaaá ... terradinha, tudo de palba, tudo arrochada de paiha. Ela arranjou os

jornal, as revista, Id pela cidade, enfeitoi as parede corn as parente dela, ficou tudo

enfeitaaado. Os móvei era esses p6 de pricuito, que chama p6 de priquito. Tudo cut me

lembro disso, tudo eu me lembro. Até...nOs se caserno, em quarenta e nove eu me

casei-me. E hoje em dia, de !á pra cá, eu tènh' tido urna vida muito boa. Sabe o que eu

digo? Porque cia rne ... até aqui ela me respeitou e eu respeito ela. Nao falta nada pta cia,

também num falta nada pra mim. Chego qualquer hora da noite nao ha reclarnaçao, casa

barrida ... Eu peguei tomar umas cachaça pesada, né? mais os amigo ... Eu era rnoço

agiientava cachaça, chegava corn dois-três bébo em casa. Tambérn ela nurn reclanrava

né? Nao, num reclamava, num faltava nada e coisa ... Essa menina que rnora ali ern

Capirn-açu, nasceu no dia vinte e cinco de marco, num dia de sexta-feira, mais ou meno

as sete hora da noite. A primeira, Rosa. Tudo eu me lembro, so nurn sei da hora porque

eu num tinha relOgio. La vai, lá, tá muito bom. Eu sempre tinha urn cuidado, quando a

	

I •	
muiher aparecia grávida eu ja ia comprando os negocinhos aos pouco, né? Os pouco.

Sei que quando chegava em dia, tava tudo em dia. E paguei logo a parteira e pr'aqui-
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p'aculá e Ia Se vai e fiquei contente, uma menina férnea. Baja cachiinbo!

Gente ... cachimbo ... Nesse tempo havia rnt, comprava me, né? Me de uruçu ... Floje eu

digo: ô que besteira! E eu contente, net num esperava sair, vim alcançar filho, ne?

Contente, contente. Al pronto. Corn cinqqenta e trés apareceu esse que mora em Marco

Moura, saiu daqui ontern ... ... - Pois bern. Al dois. Em cinquenta e trés nasceu essa,

nasceu Bela. No més de marco, dia dois de marco. Rosa é no dia vinte e quatro e ela no

dia dois de marco. Em cinquenta e trés, fqi três, nasceu João, no dia treze de rnaio. Esse

que tá em Brasilia. Al encerrou-se, temb ... quatro filho somente, dois macho e dois

férnea. Agora tem o fitho de Antonio, fliho de Rosa e o de Zefinha. 0 de lá de Brasilia

num tern. Se arnigou-se Ia corn ... ajuntou.se Ia corn uma coma, num sei, também faz

quatorze ano que td pra Ia. Ouatorze ano.J.ele veio, saiu de casa a primeira vez, chegou

corn sete ano. E aI saiu novarnente, foi enbora. Que hoje já faz sete ano que dc saiu de

casa. Num veio não. Tambérn num veio, ijurn escreve, nem pra pai nern pra mãe .... nurn

manda dizer se td born nern tá ruim. Eu fico bern satisfeito, tO passando o que é de

passar. Deus favoreça por la' e eu por aqul tarnbém. E, to passando sem ele e ele passa

sem mim. f ...j E, ja tá criado!? 0 fllho hoje em dia so enxerga pai e mae (agora num é

todos, num é tudo nao), quando tá pequen1ninho. M'adepoi pegou trabalhar pra corner e

beber, esquece pai e mae. Agora num é todos, num é dizer que é todos. Mas muitos,

• '. rnuitos liga pai e mae não. E eu to passando graças a Deus. Passar ate quando Deus

quiser. E Deus favoreça por Ia, viver ate quando Deus quiser também. Tern esse al que

rnora em Marco Moura, teve aqui onterp. Fazia mais de ano, mais de ano quc ele

tava ... veio aqui, tava em casa ontern. Muher enganou ele, foi embora pra São Paulo,

deixou etc corn trés fliho!? Ele vendeu o que tinha pra passagern da muiher, cabar ia,

chegasse IA ía trabaihar, buscar ele!? C)? l4icou desprevenido, liso, desernpregado ... veio

pra minha casa. E sempre o tombo foi eu. Depois voltou pra Ia, toda semana, um dia

leva a feira. Cornpreendeu? Othe aI! Leva a feira. E trés fliho e a muiher deixou, duas

femea e urn macho, num manda uma cuia de tost.ão pra esses fliho, já Ut tudo lá ... Tern

urn aqui, urn rapaz, e tern duas Ia, umas moça. Nenhurna condiçAo pra esses ... pra esses

fllho. Agora ele arranjou urna capiaça, Ut empregado al, naqueles prédio all

de ... Cabedelo, ali de Jacaré, parece que tá empregado lá. Nao sei pra qué. E é assim, o

que eu digo a senhora é isso. A minha vila ... é urn romance. Ainda dou graças a Deus

contando ... Contando! Ainda drurno, ainda cochilo, ainda pego urn machado dou uma

•	 pancada, ainda coiso ... ainda ... ainda dou tima ripada no coco. Faz natureza a força!

Porque se eu for me encoiher 6 pior, porque se eu for esperar pela doença 6 pior. [..j
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Mái ainda dou pra... ainda drumo, aindâ trabaiho devagarzinho, pra num tá parado,

porque parado ... se eu parar 6 pior ... ... - Qitenta ano num 6 ... eu nasci ... oitenta ano num 6

oitenta dia.

.

Li.

1 

1 

I'
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4 Paisagem e modos de vida

4.1 Os eaminhos para se chegar em Foite Veiho

Pelo mar, pelo rio

Durante o percurso ate Forte Veiho, é possIvel entrar em contato corn

diferentes modos de vida. Quando a viagem é feita de barco, saindo do trapiche

localizado ao lado do Porto de Cabedelo,'encontrarnos hornens e muiheres que moram

nos povoados de Costinha, Fagundesj Lucena e Forte Veiho, em sua maioria

trabaihadores rurais, pescadores, estivadotes e estudantes.

Costinha e Fagundes se esten4ern pelo litoral norte, fazendo parte do

municIpio de Lucena. Nestas praias ainda é possIvel encontrar alguns pescadores

morando a beira-mar. A população vive da pesca e de pequenos comércios que

atendem aos moradores e também aos veranistas de finais de sernana e feriados. Os

pescadores conciliam o trabaiho no mar corn o trabaiho na terra; plantam mandioca,

rnilho, feijão, batata, jerimurn.

Nas viagens ate Forte Veiho é po1sIvel conhecer um pouco dos hábitos desses

trabaihadores que nern sequer olham para o mar enquanto estão no barco. Nos dias de

sabado a viagem é sempre mais animada. E dia de feira em Cabedelo e as muiheres,

encarregadas de fazer as compras, voltam para casa corn as sacolas pesadas, reclamam

dos preços, comentam os acontecirnentos' da sernana. 0 barco tern cheiro de corninho,

coentro e pimenta do reino, as cdanças comem doces, os adolescentes rnostram as

roupas ou sapatos novos.

0 barco também serve para o transporte de rnateriais de construção, bicicletas,

bebidas para os bares e gelo para os pescadores. Quando retorna de Forte Veiho

r

S
C6

j

L)

transporta o pescado, frutas, graos e
	

de mandioca vendidos nos mercados de

Cabedelo e João Pessoa.
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Nos domingos Os viajantes são turistas que se dirigem as praias de

Costinha, Fagundes e Lucena ou queI5h1em viagem ate Forte Veiho pelo Rio

Paraiba. 0 percurso de Costinha ate For{e Veiho dura cerca de quarenta minutos. Do

barco 6 possIvel avistar a liha da Restin

ficando as nossas costas, corn seus grar

braços que levarn a Guia e ao Jacaré. Al

Paraiba os rios Paroeira, Tibiri, Tainbiá

Forte Veiho dependem do mangue para

nos ültimos anos, corn a derrubada das n

de Id a madeira para a construçâo das ca

Os moradores de Forte Veiho,

Aguas do rio, nem para o mangue. Já f

o rio quanto o mangue são locais de tr

que os obriga a sair de casa de madru

peixe para o próprio consurno. Poucos

por essa razão dependern do "pornbei

peixe e o revende. 1

t, o rio da Guia, o Porto de Cabedelo que vai

es reservatórios de metal. 0 rio vai abrindo

n do rio da Guia, fazem parte do estuário do

Mandacaru e Ribeira. Alguns rnoradores de

vendern a came do caranguejo e,

para o plantio da cana-de-açücar, retiram

contrário dos turistas, nao olham para as

in vezes 0 mesmo percurso, e tanto

10. Trabalho que os enveihece mais rápido,

e voltar tarde da noite, as vezes so corn o

de Forte Velho são independentes e

que empresta a canoa e a rede, cornp:ra o

Os moradores de Forte Velho	 na atividade pesqueira a principal fonte de

renda e alimento. Os pescadores corn as redes e canoas do "pombeiro", que

compra o peixe e leva para os rnercadosde Cabedelo e Joao Pessoa. Segundo esludo

realizado no ano de 1992, 05 pescado4s desta localidade se dividern entre aqueles

que pescam na mare (carnarao, tainha,	 pescada etc.) e os que pescam no

mangue (coleta de rnariscos, carangu siri e rnoluscos). 2 Os que pescam no

rnangue são mais pobres e rnorarn, em s maioria, mais distantes das margens do Rio

Paraiba. A fllha de seu Joventino, Zefin (tarnbém conhecida por Bela), In parte do

grupo de muiheres que retirarn a carnd do caranguejo e da ostra para vender. 0

trabaiho 6 feito nos quintais das casas e 4 crianças também ajudam.

Ouvi rnuitas queixas dos
	

de que a pesca vinha diminuindo corn o,

passar do anos. Seu Joventino fala de 	 em que o peixe chegava a se estragar:

Pombeiro e o nome dado pelos pescadores ao aente intermediário entre estes e os comerciantes.
2 ARAUJO, Luciana Medeiros. Forte Velho: dd subsisténcia a dependéncia industrial (perspectivas
futuras). Monografia apresentada ao Departamehto de Gcociências da UFFS, Joâo Pessoa, abril de
1992.	 1
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"[era preciso] enterrar, que num dá

,	 tratando peixe noite e dia. Al entern

isso aqui."

A dirninuiçao da pesca artesana

destilarias de álcool dos municIpios de

Joao Pessoa; a presença de cativeiros de

localidade prOxirna a Forte Veiho) e a

"pombeiros".

Seu Joventino conta que acorda

de camarão. Para dc, a pesca

dirninuIsse:

"Hoje em dia, chega época de pesc

tá de camarâozeira, sO quer camaräc

de rede mas sO querem camarão,

fincava a canoa naquele canto e d

lance, o primeiro gancho, lance, de

lanço so. Aqui nessa beirada aqui, i

na porta de casa. Al botava pro cesU

pombeiro comprava e assim Ia pra

dando muito pouco, carnaràozeira,

danadamente. E buft-buft, buft-bul

as vez me acordo, o pessoal batenth

Dto a muiher tratar. Dez, doze muiher

dava tempo a tratar. Eu ainda alcancei

se deve a poluiçao dos rios pelas usinas e

anta Rita e Bayeux e esgotos da cidade de

amarão gigante da Malásia (em Livramento,

ependencia dos pescadores em relação aos

a noite corn o baruiho dos pescadores

do camarão fez corn que o peixe

...Iogo hoje em dia sO negOcio de camarão, uma

nurn precura peixe não senhora. Mas tern peixe

I sO pega camaräo. [ ... ] Em dia nOs chegava,

morava, nós ficava assim ... quando nOs dava O

)rimeiro lance enchia urna canoa de peixe. Urn

iquele trapiche, aqui nessa beirada, urn lanço so

al nurn ia mais. Vamo bow pr'os pombeiro, os

isa. Era. Mas hoje em dia ë camarãozeira, :rede

ma tal de taieira, uma tat de caçuêia e assim

...Eu passei disse IA: olhe eu estou aqui deitado

na mare. Ora isso!?"

.

Scm perspectivas de trabaiho na 2

migrarn para outras localidades em bus

vida. Poucos conseguem terminar o seg

para Cabedelo sao, na sua rnaioria, fill

moram em Forte Veiho. Manter os fill

muito dispendioso para os moradores qu

frutos e a agricultura.

tividade pesqueira, os moradores mais jovens

ca de emprego e de meihores condiçOes de

ndo grau. Os estudantes que tomam o barco

LOS ou parentes dos proprietários que ainda

os na escola em Cabedelo on Santa Rita é

ganham o sustento corn a pesca, a coleta de

' 
A caçoeira 6 uma malha de rede colocada nonar e que dispensa a presença do pescador no momento

da captura do peixe.	 I
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JA nas prirneiras viagens que fiz,

que tornavarn a barco tinham mais de

maioria deles já estava na idade de se aj

poderiam estar envolvidos na atividade

seus pais e parentes ficavarn responsáve

Sobre a população de Forte V

Luciana Araüjo. Ela constatou que, c

adulta e que deste total apenas 15,5%

existe urn alto mndice de rnigração entre

pouco o porqué da dirninuiçao de

perceber que rnuitas mulheres e hornens

ta anos. Corn exceção dos estudantes, a

sentar. Cheguei a pensar que Os mais jovens

esqueira ou na agricultura e, por essa razao,

pelas cornpras feitas ern Cabedelo.

mais urna vez recorro a pesquisa feita por

1990, 41,4% da populaçao estava na idade

ha mais de quarenta anos. Isto significa que

s jovens. Os dados servern para explicar urn

que brincam o coco na localidade. Podia-se

pensar que existe urn desinteresse dos is jovens pela brincadeira, ou que o coco foi

substituldo pelas rnüsicas veiculadas 4ia indüstria cultural. 0 que se observa e a
impossibilidade real de permanéncia &3s mais jovens na localidade e, portanto, do

aprendizado dos versos e da dança corn ds rnais veihos.

Quanto as atividades 

produtivasIrivolvidos

s rnoradores, observa-se o seguinte quadro:

ern primeiro lugar aparecern aqueles 	 na atividade pesqueira, seguidos

pelos aposentados, e por ültirno os que paticam algurn tipo de comércio, os catadores

de caranguejo, funcionários püblicos,

sernpre me falou da aposentadoria corno

precise trabalhar todos as dias para

e hoje em dia eu to corn essa I

Eu sou aposentado rnas nurn posso

melhor. Faz doze ano que sou apos

rnës da urn aurnento, no outro mês

foi felicidade nós ... essa esniola.

trabaihar né? e tendo essa esrnola

bodegazinha e quando for no fim

de coco e agricultores. Seu Joventino

benção para o trabalhador, embora ainda

o sustento da famiia:

ide, ainda trabaiho todo dia, é a jeito trabathar.

parado, ainda posso trabalhar, né? pra rnjrn 6

tado, doze ano. Mas a governo ... o governo urn

t, 6. Mas ... é querer que eles querern, né? Ainda

i o ... que tern muitos veiho que nurn pode

ca todo mês 6 melhor, ná? Pode cornprar nurna

rnês pode pagar, desse jeito nurn passa forne,

.

0 dinheiro dos aposentados

insistem em permanecer na propriedade,

dilIceis condiçOes da pesca.

a sobrevivéncia dos mais jovens que

corn a falta de terras para plantar e as
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Quando o barco vai se
	

Jo de Forte Veiho as pessoas já começam a

se levantar, juntar as sacolas, chamar 	 meninos. Nos dias de sábado e domingo é

.

possIvel encontrar outras ernbarcaçOes

Em terra, nas margens do rio,

pousada. Durante os anos de 1998 e

poucos, para receber os turistas. No ye

transformar a casa-sede da fazenda em

crescimento da atividade turIstica n

localidade, que continuam subsistindo cc

A paisagem vai mudando aos

Corneçam a aparecer as casas dos

palha, outras de tijolos, a pequena

enormes mangueiras em frente a casa de

Aos poucos vai sendo

mangueiras e coqueiros que se estenden

rio. Dos quintais das casas ye-se o ma

percorrer essas terras, que fazem parte

nosso percurso, deixar o Rio Paraiba e fa

no trapiche.

dois bares, uma lanchonete e uma

9 esses bares foram se modificando aos

de 1999 urn dos proprietários plane Java

na pousada. Pelo que tenho observado, o

envolve diretamente os rnoradores da

a pesca e a coleta de frutos.

os a medida que nos distanciamos do rio.

res, urnas feitas de barro e cobertas corn

de São Sebastiao, a escola municipal, as

.tônio Elias, antigo proprietário.

avistar a cana-de-açUcar, substituindo as

ao longo da faixa de terra mais próxima do

de cana que vai subindo o tabuleiro. Para

Jos mundos de Jove, precisamos refazer o

er o caminho pela estrada.

.

Por terra

Tambérn é possIvel chegar em Iforte Veiho por terra, deixando Joao Pessoa

pela BR 101 em direção a Natal. Nesse j3ercurso não tive a companhia dos moradores

das localidades que atravessei, como 
ho 

barco. Me fiz acompanhar apenas por

algumas leituras sobre essa faixa de terr , que vai dos limites do rnunicIpio de Joao

Pessoa ate o rnunicIpio de Santa Rita, pelas vozes de Seu Jove, Dona Severina e

Dona Joana.

Do asfalto ate o rio passarnos p r diferentes paisagens, diferentes modos de

vida e trabaiho. 0 primeiro povoado que surge, logo que a BR fica para trás, chama-se

Bebelândia. Nome estranho para urn iuLar que antes se chamava Gargaü, lugar de



morada de Seu Jove quando menino.

depoirnento, mas eu imaginava urn I

vermeihas, marcadas pelas rodas

espaihadas, poucas pessoas ao iongo

revelavam experiéncias partilhadas,

das terras e politicos da região.
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i Jove não descreve paisagem aigurna no seu

diferente daquele que me deparei. Estradas

carninhOes que carregam a cana, casas

caminho. Os nornes dos lugares que antes

es de rios e matas, hoje remetem aos donos

Depois de Bebelândia

jardins e mangueiras nos quintais. Do

rnata onde os moradores retirarn a lent

antenas de televisão e retratos de politic

pelo caminho havia chegado do Rio d

antigos nornes dos povoados. Não sei

de Baixo, os dois parecem estar no ii

todos as lados. Avisto mulheres la,

mandioca. Aterro de Baixo tern casas

paiha.

Chegarnos em Livrarnento,

por Aterro de Cirna, iugar de casas corn

iintal das casas ainda se avista uma pequena

para o fogao. E também lugar de casas corn

nas paredes. Uma das pessoas que encontrei

Janeiro, falava "carioca" e não lembrava os

de termina Aterro de Cirna e começa Aterro

piano, cercados de cana-de-açücar pot

roupa, hornens limpando roçados de

pobres, feitas de taipa e cobertas corn

urna cidade: tern mercado, Posto de Saüde,

Igreja, escola, bares, lugares para
	

0 povoado fica nurn lugar alto, de onde se

pode avistar, ao longe, o centro de J
	

Pessoa. Em Livramento os hornens jogam

domino nos terraços enquanto as m	 fazern a cornida ou conversarn coin as

vizinhas.

Entramos mais urna vez no
	

de cana e tento irnaginar corno seria essa

região antes da expansão das usinas de

instalou a prirneira usina da Paraiba, a

do seculo apareceram as usinas São Jo

década de 60 as trés ainda funcionaw

eram ocupadas pela lavoura de subsisté

floresta e cerrado.

ücar. Foi no municIpio de Santa Rita que se

sina Santa Rita, fundada em 1910. Ao longo

e Santana, antiga Usina Pedroza. No final da

Naquela época as encostas dos tabuleiros

coco-da-bahia e pela vegetaçAo natural de
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No livro CapItulos de Geografia da Paraiba ', Emilia Moreira e Ivan

Targino explicam como o processo de rnbdernizaçao da agricultura foi substituindo as

lavouras e matas nativas pela cana. O Programa Nacional do Alcool (Proálcool),

.

criado em 1975, contribuiu para esse pro

crédito para os usineiros.

As matas de Cravaçu e Aldeia, q

parte do meu percurso, foram substitul

destilaria JapungU, pertencente ao grup

Moraes. Corn o fim dos incentivos do Pi

de endividarnento e muitas 4elas decre

Helena, Santa Rita e Santana. Todo esse

o aurnento da rnigração na regiao.

A cana que alirnenta as

susterflo das famIlias de agricultores. Os

corn as safras, quando são obrigados a ti

e degradantes, e nas entre-safras, period!

sern perspectivas. Muitos abandonam

encargo de sustentar a casa e criar os mc

Logo que salmos de Livrarner

fazendas de coqueiros que se espalh

margens do rio Paraiba. A estrada V(

corn a concessão de incentivos fiscais e

cobriarn grande parte das terras que fatem

pela cana e pelas estradas de acesso a

empresarial pernambucano Cavalcante de

as usinas passaram pot urn processo

faléncia, a exemplo das Usinas Santa

contribuiu, ao longo dos anos, para

da destilaria Japungü não dá conta do

que trabalharn nesta atividade sofrern

no corte da cana ern situaçOes difIceis

em que permanecem em casa, sem dinheiro,

famIlias, deixando para as mulheres o

começam a aparecer as cercas. São as

ao longo do percurso, chegando ate as

elha vai ficando para trás, estamos nos

'S

aproxirnando do estuário do rio. Ribeira de Cima é a prOxima parada. Lembro de iima

história que Dona Joana me contou sobreas noites de brincadeira de coco nesse local,

quando o proprietário convidava Seu Jo'

dessas noites Dona Joana voltou corn

Durante a volta, entre uma e outra hist

caminhando sozinhos na estrada. 0 med

ate chegar em Forte Velho.

para cantar cocos e anirnar as festas. Numa

nas canelas", tarnanha era a chiiva.

de assornbraçao, avistaram dois homens

tao grande que correram todo o caminho

	

De Ribeira de Cima ate Forte 	 ainda passamos por Ribeira de Baixo e

	

Tambauzinho. Nos terreiros das casas, 	 e crianças trabaiharn tirando a came

MOREIRA, Emilia e TARGINO, Ivan. CapItJos de Geografia Agrária da Paraiba. João Pessoa:
Editora Universitária/IJFPB, 1997. 	 1
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do caranguejo. Ainda existern pequena i s plantaçOes de milho, feijao e mandioca,

espremidas entre o rio e os coqueiros e mangueiras. Poucas casas ao longo do

caminho. Num passado recente, o lock  era ocupado por pescadores, que foram

expulsos e hoje vivem em Livrarnento e Forte Veiho. Em lugar dos pescadores

aparecern os veranistas, atraldos pela beléza do rio, pela sombra das rnangueiras.

Acompanhada pelas histOrias de Seu Jove, tentei irnaginar corno seriam os

trajetos de urn sItio a outro, entre matas a cerrados, entre rios e plantaçOes de fruteiras

e culturas de subsisténcia. Tempo em qie, como diz Seu Jove, dava para "encher a

casa toda de feijao, feijao verde... rnanda pra Ieira ... comia, dava ... Saca cheia de feijao

mulatinho aqui em casa, feijão muito, assim corn a minha pouca paciência, mas eu

I	 .	 podia trabaihar, compreendeu? hoje en dia quedê? Tiver de comer tern que

comer ... comprado na feira."

Fui percebendo aos poucos que sria difIcil encontrar os mesmos "lugares da

memOria" que aparecem nas histOrias de Seu Jove. Que a cana de açücar e as

plantaçOes de coqueiros nao servem de Marcos, são iguais em qualquer lugar. Onde

existiam matas, pequenos povoados, agoa encontramos a paisagem sempre igual da

cana, o zumbido do vento nas paihas queimadas e o baruiho dos caminhoes. Mesmo

com toda essa mudança na paisagem, quando escuto a voz de Seu Jove contando a sua

volta ao mundo, é como se não existisse cana-de-açücar. Começarn a aparecer as casas

de paiha, os hornens e muiheres em baixo das mangueiras, partiihando experiéncias,

consertando as redes de pescar e de dormiy.

Deixando Tambauzinho para trásseguimos ao longo do rio ate Forte Veiho.

Urn carnpo de futebol, uma mercearia, a pousada de um dos proprietários, o bar "Loka

I
do Camarao". Estamos de novo no centro do povoado. Aqui começam a ser vistas as

rnarcas do turismo. Os proprietários, a pattir de 1997, passaram a investir na atividade

turIstica como principal fonte de renda. Venderam as terras aos piantadores de cana e

esperam do governo do estado a concretizacão de um piano de desenvolvimento do

turismo. Seu Jove se queixa da venda das terras:

Mas agora Lao vendendo, Lao Ioteand*. So nao lotcia aqui, isso aqui, porque ninguém

quer comprar por aqul! Pessoal so qu4r a ... sO quer a presença né? Da praia né? Pm ali

• 0 tudo vendido, voce ye as casa 16 do teiha? Tudo vendido, construldo. Tudo vem de
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Joäo Pessoa, Ludinho. Aquela bel
	

td vendida dali do trapicho, ate aqui em baixo,
.	 olhe! Somefltc au pela beirada da 	 Aqucle alto. Venderam tudo.

Os moradores de Forte Veiho vao aos poucos se adaptando a nova mudança.

Dc urn lado a cana-de-açücar ocupa oslugares onde antes havia rnilho e feijäo, de

.

1

.

outro as lanchas dos turistas que af

lembra de urn passado de fartura, de r

acredita que seus fithos, atraves

possibilidades de emprego, terão urna

do passado e sonham corn urn futu

histOrias e cantam COCOS.

Ainda ha muito espaço para a

Jove, os zabumbas feitos pelo Seu Ti

como des vão passando pela vida,

cantadores para a brincadeira. Ha lu

roupa no rio e falando de arnores do p

nem pode ser cercada. Pode ate ficar

m o peixe. No rneio, uma populaçAo que

;öes rnais fraternas e que, ao mesmo tempo,

educaçao e do aparecirnento de novas

la rnelhor. Enquanto lembram corn saudade

melhor, esperam o tempo passar, contarn

as viagens em volta do mundo de Seu

ha que Ihes dá urn nome, que procura saber

ainda "zoam" charnando os dançadores e

para as conversas de Dona Joana, lavando

A memória dessas pessoas nao se vende,

nebulosa rnas basta urn ouvido atento

para que a névoa vá sumindo aos poucds. Para Seu Joventino basta ouvir o baruiho

. das continhas ou pedrinhas que escorremdentro do ganzá, para que os olhos brithern e

os cocos apareçam. Os cocos continuam Ixesentes na sua vida, embora rnuitos teirnern

em afirmar que são coisas do passado, de urn tempo que não existe mais. 0 tempo

mudou, a paisagern também, o jeito de tkar o zaburnba c o ganzá, a forma de cantar

os versos. Mas como poderia ser diferene? Os cocos que falarn das usinas continuarn

a ser cantados junto corn aqueles que aIam da pesca da baleia, da morte de João

Pessoa, e de muitos outros assuntos que 4os levarn para o passado e nos trazern para o

presente numa dança constante de 	 num ritrno repetido de vozes.
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A primeira impressäo que se tern ho conhecer Forte Veiho é que o tempo por Id

passa diferente. Nas segundas-feiras é possIvei encontrar alguns rapazes jogando

futebol em frente a Igreja ou conversand pelos bares e mercadinhos do povoado.

Nunca imaginei que bastava me

que existem pessoas que mantém reIaç

de Forte Vetho convivem sirnultaneame

mercado, e corn o tempo da natureza. C

passarn horas vendo o movirnento das r.

peixe para vender não terão como aliry

brincam coco, que contarn histórias

assistem novelas e ouvem notIcias do au

0 tempo que tern um dono, que

cantado por Seu Jove nurna noire de São

Usina grande

•	 quando apita

é tao bonito

que se oice em Nazaré

•

istanciar urn pouco da cidade para perceber

diferenciadas corn o tempo. Os rnoradores

corn o tempo controlado pelo relógio, pelo

mesmos homens que tern a fala mansa, que

.rés, tambem sabern que se nao trouxerern o

flar os flihos. São os rnesrnos hornens que

assombração e encantamento e também

acontece no resto do mundo.

ser perdido, consurnido, aparece no coco,

Os operário

Sc levanta a meia noite

vai trabaihar

na Usina São José

•
0 apito da Usina São José charn os operários para o trabaiho, já que o tempo

ddles nao espera o sol nascer. Para os iescadores artesanais, a natureza deterrnina a

hora de levantar, o importante é chegar, i o firn do dia, corn o peixe em casa. 0 "apito"

da usina marca a hora de chegar e sa r. Aos operários iniporta o tempo gasto e

curnprido dentro da fabrica e nao o )duto do trabaiho. Mesmo assim os hornens

ainda estão fascinados pela rnáquina, pe a indüstria, acham bonito o sorn que se ouve

•
	 de longe.
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Assim como o espaço, o

conteniporãneo (••) "0 tempo está meno

que aos instrumentos que permitem rn

quer dizer, tendo aprendido a medi-lo e

e gastá-lo, o hornem se deixou também

reflete a prática social. Para o homern

ligado aos fenomenos que se desenrolam do

Ihe o curso. Uma vez senhor do tempo,

corn grande precisao, a economizá-lo

pot ele".

Em cada época ou em cada ade encontrarn-se percepçOes especIficas da

realidade, que correspondern a uma atihide particular diante do tempo. E possIvel

dizer que em Forte Veiho, ainda hoje, J, tempo flui mas não em todas as esferas da

existência. A vida daqueles pescadores e agricultores está contaminada pelo tempo

que flui, pelo ritmo do trabaiho, pelo rtrno do mercado. Mas o tempo da festa, da

S

.

brincadeira, da conversa demorada na

fluir. 0 tempo ainda conserva o seu vat

vizinhas out lavando roupa no riacho. E
meninos brincam na água, em que

reclamaçOes da filha mais moça. Nao tei

casa, a neta ainda nao chegou corn o lam

Jove urn dia me disse que nao

tinha relógio. Hoje, na sua sala, existe

cada hora que passa. 0 fascInio pelo

i de farinha on ao lado da Igreja parece nao

afetivo. Dona Joana se demora na visita as

tempo da recordação, momento em que os

possIvel fumar devagarinho, sem ouvir

hora certa para terminar, o relogio ficou em

a hora do nascimento da fllha porque nao

relOgio de parede que toca uma müsica a

está presente nao pelo fato de marcar a

hora do comprornisso mas pelo prOprio Aincionamento da máquina. Sempre que I.oca

Seu Jove fica em silêncio, ouve a müsica e so depois retoma a conversa. Em nenium

momento olha para o relOgio para 	 a hora. Acho ate que aquele relogio nunca

marca a hora certa, existe apenas como 	 de decoraçao.

Segundo Thompson, nas	 independentes de artesãos e
S	

agricultores, ainda é possIvel observar a 	 entre trabaiho e vida. Nestes

locais, "As relaçOes sociais e o trabaiho misturados - o dia de trabalho se prolo:nga

ou se contrai segundo a tarefa - e não It grande senso de conflito entre o trabalho e

'passar o dia'. " 6

GOUREVITCH, A. Y. 0 tempo corno problem a de história cultural. In: RICOEUR, Paul (org.). As
culturas do tempo. Petropolis: Vozes, 1975, p. 264.
6 THOMPSON, E. P. Costumes em comum. Retiisao t6cnica Antonio Negro, Cristina Meneguello,
Paulo Fontes. São Paulo: Companhia das Letras, 1998,1 	 p. 271-272.

0
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Forte Velho nao pode set	 uma comunidade de agricultores

¼
	 independentes. 0 proprietário das

	
determina seu próprio tempo e o tempo de

trabalho dos moradores. Como os 	 conciliam a pesca corn a agricultura e

a coleta de frutos, ainda existe uma flexibilidade na jornada de trabalho. Para os

pescadores a "natureza manda" - sair de madrugada para o mar é urna "obrigaçao da

profissao". Mas ainda existe o tenipq da festa, mágico, colorido corn estOrias

fantasticas e versos feitos de improvio. 0 tempo subjetivo, afetivo, tempo de

recordaçOes, faz parte da vida daquelas pbssoas.

No depoimento de Joventino enc ntramos uma estreita relaçao entre memOria

e trabaiho. Os acontecirnentos da sua vida são relatados a partir de urn tempo

deterrninado pelo trabaiho, pelas, várias profiissoes que ja teve. 0 trabalho para seu

Jove aparece sempre como urn valor, inserido nurn universo de solidariedade e

esperança. A cada ano o cantador espera er o milho e o feijao nos rneses de festa:

"Costume da pessoa ... costumado a ttabalhar ... e pro São Joao ter o que corner pra não

td pedindo os outro nem comprar. Eisso! Pois bern. Eu acho bonito, eu trabalho ... eu

acho bonito ter na minha casa	 não pedir a ninguérn e dar a quern merecer,

S

cornpreendeu? De corner, ter minh

nunca tern barriga cheia. ( ... ) Por i5

Joao ter minha casa ... dou urna rnã

do na fogueira, rnilho born, a rnulh

roçado, you quebrar ... vou quebrar..

mando buscar uma mao dc ... fazer

la ... ica Ia seco, eu quebro, boto pi

born por causa disso, acho bonito."

amga cheia. Que a pessoa que come cornprado

ique eu planto, porque acho bonito. Que no São

de milho a urn, dou ... cinco espiga a outro, bota

faz urna canjica, faz urna parnonha, né? Fica no

cm aos pinto pta corner. Já tern uns filho rneu, eu

na canjica ... E tern na rninha casa. E depois fica

casa ... corno urn rnangunzá ... Tudo isso. Eu acho

S

0 trabalho ainda é visto como satisfaçao, nao é urn urn em si rnesmo, a

S exernpJo do que acontecia na econornia de subsisténcia, quando o trabaihador podia

decidir o que e como produzir, quando $ em que ritmo: "a escoiha entre trabalhar ou

não, entre caçar e pescar, entre semear oô tecer, era tao simples quanto entre comet ou

não, alirnentar-se ou vestir-se." Joventino não viveu nesse tempo, as suas escoihas

cram bem diferentes: pescar, plantar, 	 nas usinas ou no porto de Cabedelo.

Outras opçOes poderiam aparecer, tais 	 sair pelo mundo em navios que partiam

S	 ENGUITA, Mariano F. A face oculta da c	 educação e trabaiho no capitalismo. Trad. Tornaz
Tadeu da Silva. Porto Alegre: Artes Médicas, 	 p.7.
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do porto de Cabedelo, ou ainda viver can ando cocos pelas fazendas e sItios da região.

A primeira opçao nao sewia para Seu jLve, que ouvia os relatos dos viajantes, dos

sacrifIcios e da vida dura dos pescadoresque vivem no mar. A segunda nem sequer é

mencionada. Talvez para os mais jovens seduzidos pelas histórias de cantores pobres

que ganharn muito dinheiro e chegam a4 meios de comunicação de massa, esta seja

uma opção imaginária.

Procurei perceber em que

criativa, como possibilidade de

atividade associada ao trabaiho na

pescar ... na mare. Pescava camarão,

Sen Jove fala do trabaiho como atividade

pessoal. A pesca aparece como uma

e no porto: "quando tinha vaga, ia

de rede grande on de sauneira. Era assim.

Pescava pela noite ... e pelo dia ia trabalhçr." Nesta atividade a habilidade do pescador

conta muito, é ele que sabe onde se en jontram os peixes, a meihor hora de jogar a

rede. 0 pescador domina a técnica e o 4ber mas não possui mais o barco e as redes

Com tudo isso, a pesca ainda permite u'a major disponibilidade de tempo dedicado

•	 ao descanso e aos ritos sociais, tempo que nao se restringe apenas aos finais de

semana e as noites.

Nas economias pré-industriais os homens podiam decidir a duraçao e

intensidade do tempo de trabaiho. Já
	

sociedades industriais o trabaiho aparece

sernpre associado ao esforço e ao
	

deixou de set considerado corno "urn

espaço e um tempo de realizaçAo 	 e se transformou num "mal necessário".

Na narrativa de Jove pude 	 algumas rnudanças na funçao e nas

caracterIsticas do trabaiho e do lugar I iue ele ocupa na sua vida. Num primeiro

arte 41momento o trabaiho no roçado faz pe um esforço de sobrevivencia, de dedicação

aos flihos e a muiher. Os anos de traba1Fo nas plantaçOes de milho, feijao e mandioca

resultam em anos de sacrifIcio e desg4ste fIsico. Após a aposentadoria, Seu Jove

continua trabaihando na agricultura mas

outro: o trabaiho surge como liberdade

tempo que permanecerá no roçado, o

outro, o projeto e o piano de trabaiho

Idem, op. cit., p.22

o sentimento em relação ao trabaiho é

Jove pode escoiher entre plantar on não, o

de cuitura. Embora dependa da terra de

são feitos por ele. 0 trabaiho, nestas

.
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condiçOes, deixa de ser puramente

consciente e prazerosa.

"Quo näo ha d'eu trábalhar mas cu

parado em casa nao senhora. Mo.

Minha vida é trabaihar. Ou corn chu

aguentar you pra casa. E inhora sirn.

fIsico e transforma-se numa atividade

de trabalbar. E mesrno cu não gosto do ta

gosto de ta parado em casa nao senhora.

ou corn soL..se eu aguento eu trabaiho, se nurn

0 trabalho visto como liberdade

fala do trabalho nas casas de farinha é

- o dinheiro. Dinheiro que não

dorninando a técnica, planejando seu

sai de suas mãos o poder do decisAo.

o aparecia antes da aposentadoria. Quandd

Ive1 identificar a intenção final do processo

As suas mãos, trabaiho alienado. Mesrno

ilho, no momento de preparação da farinha

. "Mas as vez é ruirn porque a pessoa 'quo veve disso nunca pissui nada não senhora, do

roça. SO porque tern uma barriga bheia pra comer quando pissui. Mas nAo pode

guardar urn dinheiro ... a despesa dL trabaiho come tudo. A despesa come tudol

(...)OIhe, urn animal pia canegar, uLi pra arrancar corn o dono, pois bern ... dois vao

arrancar corn o dono, trés animal botando. Agora nurna casa de farinha, cinco

mulher, urn rnexedor, pra pagar lenha ... e o fogo da casa de farinha. E. Fora os vinte

por cento. A senhora fez cern cuia de farinha, paga vinte. Vinte por cento. Que a

senhora sO ficou ... com oitenta, né? Write por cento. Agora se a senhora tirar goma,

paga, da goma e paga da farinha. E tAm foro rnolestado, isso é!"

Ao final do processo não existe Ii satisfaçao, presente nos momentos em que

fala do trabaiho na agricultura, plantandq milho, feijao, jerimum. 0 mesmo so observa

quando fala dos vinte e cinco anos de

"Força cu näo tenho mais pra peg

força, porque eu Irabalhei vinte ano

Cabeceiro compreendeu? [ ... ] Por

aqui e Ia em Cabedelo. Carregava a

comércio, cornpreendeu? Batata,

cantasse) tudo né? De oito ern oito

A atividade no Porto é lembrada

trabaiho se distancia da vida, dos 1ocai

no Porto:

urn troço assim. Urn devido a idade e outro a

e chico, vinte e cinco ano do cabeceiro.

que cabou-se rnais minhas força. Trabalhei

- e descarregava em Cabedelo. Carga dé

banana, farinha, inhame, [falando como se

Vinte C cinco ano ... náo é vinte e cinco dia."

sofrimento. São os momentos em quo o

do morada e das relaçOes do parentesco. A
S
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distância entre o local de trabalho e a Ca:

aqui ... ... - e descarregava em Cabedelo.
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é evidenciada no tempo da lala: "Carregava

.

Jove não menciona ninguérn que lenha trabaihado corn ele no porto, nao conta

nenhuma histOria sobre aqueles 25 anos que nao seja apenas o necessário para dar.

conta do percurso entre a casa e o iocac de trabaiho. No porto, Joventino nao cria.

relaçOes afetivas, nao existe urn grupo fIue se reüne para trocar experiências, para

testemunhar situaçOes que se transfor)nam ao longo do tempo em Iembraiiças

coletivas, ou meihor, em memOria Lociai. Como nos ensina Halbwachs, o

esquecimento sO acontece pelo desapego de urn grupo. A imagem que se constrO:i do

percurso entre Forte Veiho e Cabedelo - uma imagem pessoal, ernbora inserida num

quadro social de relaçOes de trabaiho. A distancia existe não so entre os espaços de

trabaiho e moradia mas também entre un1 passado que se quer lembrar e outro que se

deseja esquecer.

Na narrativa de Jove não existe s

marcada pelo diversos tipos de trabalh

relaçOes de vizinhança e parentesco. 0

tempo para o passado e para o futuro,

diferenciada com o trabaiho, mesmo e

Jove revela-nos o sentido humanizador

e viagens, também fazem parte deste r

são elas que irão nos acompanhar a part

paraçao entre trabalho e vida: sua histOria 6

que realizou, pelos dias de festa e pelas

iepoirnento do cantador aponta ao mesrno

stra-nos que 6 possivel manter urna relação

condiçäes de e,xploração. A experiência de

trabaiho. As histOrias e fantasias, os versos

;mo universo de experiências partilhadas, e

agora.

Ii

.

0
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U vem a barca Irene

.	 rapaz tu torna cuiclado

hi vem a barca peqi.iena

corn dois vaga-lumes de [ado

Nos qualm cantos do mundo

lurneia quatro fare]

Paraiba Rio Grande

Pernambuco e Maccia

(Coco canlado por Seu DomIcio -

Guruji - PB, 1.997).

S Narrativas de viagens

LI
	

5.10 mundo de Jove

Joventino se orguiha de conhecer o mundo todo. Nas nossas conversas contou

várias vezes a sua histOria de mudanças e aventuras. Na sala da sua casa recebe os

visitantes interessados em ouvir cocos e histOrias e no meio da conversa revela que

conhece o mundo todo. Se na comunidad o tempo para ouvir histOrias e compartilhar

experiências parece ter diminuldo, na c sa do cantador se estabelece uma situaçAo

distinta: cada novo visitante da cidade se evela urn ouvinte atento para o seu relatd de

viagens.

Durante os anos de 1997, 1998 e

levar cornigo alguérn que ele ainda não

repetiam, em especial o relate, dos anc

lugares diferentes ern busca de trabaiho

andou, que nern sempre apareciam na m

Jove ora se mostrava como herói dos 101

ora corno herói épico. Mergulhei ne

narrativas e fui aos poucos descobrindo

algumas narrativas do ocidente, em espe

e a epopéia. Me deterei a partir de a

99, a cada nova visita ao cantador procurei

ihecia. Pude perceber que suas historias se

de juventude nos quais se aventurou por

moradia. Os nomes dos lugares pot onde

ma ordem, soavam como uma canção. Seu

nces de aventura ou dos contos populares,

universo de experiências e de fonnas

itos de contato entre o relato do cantador e

ii o romance de aventuras, 0 conto popular

a no relato de viagens do cantador, nos

0
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mornentos em que ele se afasta do presnte da narraçAo para lembrar de urn tempo

marcado por aventuras e "viagens pelo niundo".

Romance de aventuras

.

	

	
Seu Joventino começa a contar s4a histOria de vida do tempo em que ainda se

alimentava do leite da mae:

Agora a minha vida, derna d'et pequeno, escuto porque eu via os pessoal

conversar ... eu, porque eu fui urn hokem, porque eu fui urn menino fiquei sern mae

logo cedo. Eu nAo alcancel mae, minhá vida é essa, compreendeu? toda minha vida.

Quando minha mae morreu, eu me Thmentava no leite matemo, no leite dela. Mao me

lembro de mae, compreendeu? minha mAe morreu. (26/03/1996)

Logo apOs a morte da mAe, Joveé abandonado pelo pai, que embarca para o

Sul do pals. Neste perlodo passa a vier em companhia das tias em Livramcnto,

localidade prOxima a Forte Velho. 0 pal, voltando de viagem, junta os filhos que

estavam "espaihados" na casa dos parenfrs, consegue urn lugar para morar e também

uma madrasta. E neste perlodo que começarn as viagens:

Papai, no tempo que papai era vivo, que eu morava corn ele, papai nurn passava urn

. ano num lugar, nAo senhor. Quand6 fazia urn ano - pa tá canto! Moremo em Pau

Brasil, moremo all em Cravaçu, mfremo em SarapO, moremo em GargaU, moremo

em Jacaraüna, rnoremo em Rio Tinto... Adepois volterno de Rio Tinto, de Rio

Tinto ... moramo Ia seis ano e seis rnës (eu ainda era garoto mas tudo eu me lembro),

morarno seis ano e seis més. (...) Al viemo s'embora, viemo de Id pra cá, viemo pra

cá. Al moramo em Jacaraüna, depo5s... "vamo sair?" E so sd, viemo pra trás. Quer

dizer, al vierno terminar em SarapO. SarapO ali, all em baixo. Depois de SarapO,

viemo p'aI a Estiva, o mesmo lugar de Forte Veiho, compreendeu? 0 rnesmo lugar de
.

Forte Veiho ai ... morar em Estiva. Al eu já lava rapaz feito. (27/12/1998)

Cansado de ser castigado pelo pai, com problemas de relacionamento corn a

segunda madrasta, Jove sai de casa e segue seu caminho sozinho: Estiva, SarapO,

Tapira, Livramento, Santa Rita e Tapira hovamente:

Papal foi muito ousado comigo, me dava rnuita ... homem feito, rapaz feito, eu cansado

de fazer o trabaiho, dava muito em rnim...sern precisAo, era muito bruto, muito

canasco pra mim ... Pois bem. ( ... ) Digo: papai eu you m'embora. Al eu trevesso ... pedi

um lugar o adrninistrador Antonio qondado, dc foi me deu. Al me deu uma casinha,
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eu fui molar numa casinha sozinho. isse: "e vai s'embora somente?" NAo papai, ta

ali muito perto, ali olhe - o senhor a te dando urn grito aqui o senhor ouve do outro

lado. E 6 passado, assirn-assim ... aI 	 sozinho numa casa. ( ... ) Houve urna morte

comigo [fda bern baixinho, tao	 qua nao ouvi quose nodal[ ... ] Al Cu,

dessa VCZ cu fui pta Tapira, ful sozinho numa casa, compreendeu? pois bern,

sozinho nurna casa. Papai morava em Tapira corn a mulher. Fui morar em Tapira

sozinho numa casa. Depois fiquei de trabalhar essc ... e vim pr'aqui, Cu fiquci em Cana

Brava al quando ele veio s'embora eu vim pra cá C aqui to aqui. Ele mudou-se

pr'aqui, ficou pr'acuia, de Cana Brava ele foi pra Tambaü, de Tarnbaü adoeccu e

morreu. (26/03/1996)

Depois de conhecer o mundo
	

Jove volta para Forte Veiho, lugar onde

nasceu. La conhece Dona Severina:

SO sei minha senhora que Cu,
	 dia essa moça, eu inda Cu SOU casado corn cia,

morava aculá, fliha de urna viUva, o

é a mais veiha, rnorava acula, a

conservar peixe, né? ( ... ) Pcguei a

sozinho. Pois bern. Al foi, foi, urn

pra findar a histOria, al eu passei

me arrurnando tarnbérn. ( ... ) Pois I

dela tinha morrido, era quatto irmAo. [ ... ] Essa

dessa rnulhcr ... era trabaihar, fazer rede, né?

)rar corn ela e Ia vai, Id vai ... na minha casinha

Cu perguntei al ela disse: quero. ( ... ) SO sei que,

ro ano noivo. Quatro ano. Eta se arrurnando, Cu

sei quo me casei. Eu me casei-me em quarenta

e nove corn ela. Quarenta e nove. 	 me esqueço do més - nao - no mês de festa,

quarenta e nove. Eu me casei-me.	 minha casinha, casinha arroxada de paiha,

mas ... aterradazinha ... tudo cheio de v	 que me casei-me. (26/03/1996)

Se fossemos localizar no mapa lugares pot onde passon, na companhia do

pai ou sozinho, não sairlamos do estaao da Paraiba. Rcfazendo o percurso não

ultrapassarIamos Os iimites dos municiphjs de Santa Rita e Rio Tinto. Que mundo tao

vasto e ao mesmo tempo de distâncias

Chama atenção na narrativa a

on referéncias a acontecinientos quo pos

de urn lugar a outro. 0 tempo marcado]

quando retorna a Forte Veiho e encontra

nove corn ela". Jove não inciui, diret

conjunto de acontecimentos que fizerarn

tAo pequenas...

ãø do tempo histórico, não existem datas

remeter ao perlodo em que se desiocava

calendário, pelo relógio, sO vai aparecer

a Severina: "me casei-me em quarenta e

te, a sua trajetOria pessoal de vida no

e do seu tempo, que modificaram a vida

'I

.

do seu grupo social. Ha o que chamaUamos de uma consciência social quando
.	

menciona a venda da propriedade para	 usineiros e a faita de terras para construir
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casas e plantar, mas a História (no sentido mais restrito do termo, como sucessao

cronológica de acontecimentos e datas) no toca diretamente a vida do cantador.

Mikhail Bakhtin, no capItulo Formas do tempo e do cronotopo no romance,

identifica no romance grego (séculos II VI d.C) uma forma de narrar semelbante a

que conduz a nossa hist6ria. 1 Nesse tipo i1e romance existe urn "tempo sem vestIgios".

0 momento em que o herói abandona a ôasa e seu retorno, esse tempo de aventuras e

privaçOes, não resulta em transformacad, serve apenas para confirmar suas virtudes,

coragem, força e sabedoria. Sua aparéncla permanece a mesma e seu caráter também.

E um tempo que significa apenas "urn siifriples recuo do curso normal da vida, privado

da duração real dos acréscimos de uma biografia normal." 2

Semeihante aos herOis do romance de aventuras, Joventino passou por uma

• série de provaçOes. Foi abandonado pelo pai quando pequeno e teve que "sair pelo

mundo", morar na casa das tias e depoiJ sozinho. Neste perIodo resistiu as tentaçOes

das muiheres, foi acusado de assassinain, viveu de sItio em sItio trabaihando para

garantir seu sustento. Em todos os mbmentos conseguiu provar seu caráter, sua

coragem. Como afirma Bakhtin, "o mar eio dos acontecimentos não fragmenta nern

forja nada, ele apenas prova a solidez do produto já fabricado." 0 mesmo hornem

que abandona a casa do pai deve retornar ao lugar onde nasceu corn sua integridade

preservada.

As semelhanças entre a narrativa'de Jove e o romance grego param por al. As

narrativas antigas eram repletas de destriçOes detaihadas de lugares e costumes. 0

espaço no romance grego era marcado pela amplitude e variedade de paisagens. Na

narrativa de Joventino não existem decricOes de paisagens, pessoas ou costumes.

Sabemos dos lugares por onde pass apenas os nornes e algumas situaçOes que

Jevaram "nosso herói" a continuar sua vigem de retorno.

Essa possibilidade de leitura do depoimento do cantador nos remete ao erisaio

escrito por Lükacs "Narrar ou descrever". A partir de uma reconstituiçAo das idéias

cstéticas de Marx e Engels, o autor anajisa os métodos de cornposicão presentes em

BAKHTIN, Mikhail. Questoes de estética e !itèratura. Trad. Aurora Fornoni Bernardini ... [et.aIl]. São
Paulo: HUCITEC, 1990.
2 Idem, op. cit., p. 216.

Idem, op. cit., p. 230.
LCJKACS, Georg. Narrar ou descrever? Contribuiçao para urna discussâo sobre o naturalismo e o

formalismo. In: KONDER, Leandro (coord. e pçefácio.). Ensaios sobre literatura. Trad. Gisch Vianna
Konder. Rio de Janeiro: Civilizaçao Brasileira, 1965.

S
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algurnas obras de Zola e Flaubert (de

Tolstoi e Balzac (narracao), entre outros

quem viveu, ele nao descreve coisas, "r

(as names dos lugares) são necessários

experléncia humana (as dramas humano

cantador "meros cenários".

Quando lala das brincadeiras de

leitores e ouvintes, são as vozes das

"Era ... o sujeito pega o ané, bota na

moça, rapaz, tudo, tudo brincava, r

e a outro. A senhora aI, pegava o ai

cáo) em oposição àqueles utilizados por

ores. Joventino narra do ponto de vista de

a acontecimentos hurnanos". 5 Os lugares

enas para o que interessa contar que é a

Em momenta algum existem no relato do

o que nos conduz ao tempo narrado,

e a ação dos homens:

a mao, aquela moça tudo ao redor dos rapaz, era

Agora ficava ... dando o ané a urn e a outro, a urn

botava cm mao de uma pessoa ... sim, agora tudo

S

.

.
sent ver, He? tudo scm ver. Al a senHora dizia: "cadé o ané fulano?" Al ele dizia: "do

cá Solange". Disse: "eu no tenho".kJ...[da uma palniada na mao] bob, né? e bob,

né? Al até...quando acertava, 'certavA o ané, acertava donde tava o ané." (26/03/1996)

0 fato de narrar os
	

do passado já evidencia urn processo de

seleçao dos elementos essenciais da
	

ia. Neste sentido, Jove se aproxima do

narrador épico que conta os	 retrospectivamente, "tornando clara e

cornpreensIvel para o leitor a seleção do essencial que ja foi operada pela vida

. mesma." 6 Como diria Riobaldo: "( ... )nag narrei nada a-ba: so apontaçAo principal, o

que crer p0550. Não esperdiço palavras.jMacaco meu veste roupa. 0 senhor pense, o

senhor ache. 0 senhor ponha enredo."

Jove poderia encher de	 sua vida de migrante mas o que narra são

apenas as rnudanças de urn lugar a A sua viagern nao chega a lugares

desconhecidos, a paisagem é a mesma, o costumes, as formas de trabaiho e diversao.

Se nos romances gregos é a aventura o pincIpio organizador da narrativa, em Jove 6 a

S trabalho. 0 irabalho 6 o fib condutor

passagem entre a infância e a idade a

momento em que o cantador deixa a c

minhas as palavras de Bakhtin:

"Pode-se mesmo dizer quc o

sempre o ponto que decide a vida

histOria, 6 ele que funciona como rito de

a. E esta passagem acontece justarnente no

do pal e toma a estrada. Mais uma vez :faço

no foiclore nunca C uma simples estrada, rnas

mem folcbOrico; a salda da casa paterna para a

Idem, op. cit., p. 49
•	 6 Idem, op. cit., p. 67.

ROSA, João Guimarães. Grande Sertoo: Vered s. a ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1967, p. 234.
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estrada e o retorno a pátria são fr&	 entente as etapas ezdrias da vida @arte moço,

volta hornem); os signos da estrada	 Os signos do destino, etc. Pot isso o cronotopo

da estrada 6 tAo completo e circuns	 tao impregnado de motives folcloricos."

Diferente do personagern do ronlance grego, solitario, sent ligaçöes corn seu

grupo social, Jove, durante todo o can4nho, nunca se separa do seu grupo, da sua

comunidade. Mesmo morando sozinho, longe do pai, ele preserva laços afetivos corn

o grupo do qual faz parte, encontra no seiu percurso outros cantadores e dançadores de

coco e contadores de histórias, 	 e pescadores.

'I

	 Conto popular oral

Se querlamos aproximar a de Jove do romance de aventuras da

antiguidade acabamos pot descobrir q  existem muitos pontos de contato entre

aquele tipo de romance e o conto pop jhir. São realmente forrnas cronotOpicas que

ultrapassam épocas histOricas e gênerqs narrativos. Segundo Bakhtin, a literatura

assimila os aspectos temporais e esj 	 que aparecem de forma interligada no

mundo real. São estas formas de lidar 	 o tempo e o espaço que vao determinar os

géneros Iiterários. Como afirma o
	

"Essas formas de género, produtivas de

inIcio, fortalecerarn-se corn a e, no desenvolvimento subseqüente,

continuaram a subsistir tenazmente mesmo quando elas já tinham perdidO

cornpletarnente sua significaçAo real isticfmente produtiva e adequada."

0 ideal de homem presente no deoiinento de Jove 6 o rnesrno que aparece nos

contos populates: aquele que resiste a tdas as provas, que 6 acusado injustamente,

que "vive corn o suor do próprio corpo", que respeita a todos, que nunca recebe

reclarnaçOes do patrão. Mesmo no tempp.que bebia muito, o respeito aos vizinhos e

ao patrAo orientava a vida do cantador:

"Mas nunca aborreci ninguém. 0

me carão no outro dia. Nunca vizi

ou ... Tanto respeitava urn menino

sujeito que cu rcspeito todo mui

respeito. E brincadeira eu nAo q

nunca me charnou atençAo, nunca deu-

meu, nunca chamou-me atençAo, devido mu.tlher

D respeitava uma mulher casada. ( ... ) Eu sou urn

ainda hoje to veiho e respeito. E agora que eu

porque ... velho nAo quer brincar cont ninguém.

.
8 BAKHTIN, Mikhail. Questoes de estdtica elde literatura. (A teoria do romance). Trad. Aurora
Fornoni Bcrnardini ... t er.al ] . São Paulo: HUCITFt, 1990, p. 242.

ldcm, op. cit.. p.212.
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.
( ... ) E mesmo näo gosto de brinca

que nunca gostel negOcio de brinc

qual 6 a hora que moire. E inhora

moire. Que o hornem 6 que nem I
do homern 6 terra que ninguóm an

a, nunca gostel de brincadeira, Cu SOu urn sujeito

ira. Porque o homem que brinca muito nao sabe

i, pessoa que brinca muilo não sabe da hora que

boi, toda hora num UI de brincadeira. E coração

Nao senhora." (13/04/1996)

.
	

0 mesmo depoimento ouvi de
	

Tuninha, cantador de cirandas e mestre na

arte de fazer zaburnbas:

Tuninha: "Trabaihava de enxada,

eu fazia ... Graças a Deus nunca ad

Sou analfabeto mái eu sei entrar

rnenino ... Mái eu ... eu you dizer urn;

eu born ainda respeitava." (novemb

a de...de foicc, de machado, cortava cana. Tudo

ma querença. Nunca achei genie ruim tambem,

sei sair e sei tratar bern homens e rnulher e

no tempo qu'eu bebia se eu bêbo cii respeitava,

de 1997)

I.

	

	
Jove: "Se eu era bom ... se cu eraloa pessoa nos senso, cu enibriagado ainda era

meihor. Respeitava todo mundo. O homens e muiher ou menino. Do jeito que eu

.

.

respeitava urna senhora casada,

Jove e Tuninha cornunicarn urna

já nao bastasse isso, ainda o fazern "cc

do sol." '° 0 que aproxirna os dois

partilbadas, a vida de migrantes e canta

serneihante corn a palavra, mediada p

vivem a mesma epoca e falam a mesma

Urn aspecto que vale ressaltar

cantadores. Em Jove a enumeração vai

utensIlios de trabaiho: "( ... ) eu trabalh

machado ... uma foice, urn enxadeco, urn;

Forte Veiho: "E agora d sauneira, 6 car

no mundo. E pa, pa, quando urn sai oui

sai, 6 assim-assim-assirn, noite e dia."

A linguagern substantiva de

rnundo irnaginário mas que tern urn

um menino." 13/04/1996

transrnitern conseihos e, como se

as mesrnas vinte pa!avras girando ao redor

lores não são apenas as experiencias

Os dois estabelecern urna relaçao muito

versos, cantos e contos. Tuninha e .love

• a enurneração, presente da fala dos dois

los nornes dos lugares por onde passou aos

soziiinho naquele rneio de rnuuundo ... um

enxada." Ou ainda quando fala da pesca em

6 taineira, 6 rnaiadeira ... tudo isso

chega, urn saiu outro chegou, urn chega e

6 reflexo da sua relaçAo corn o mundo. Urn

urn espaço infinito rnas de distâncias reais

curtas, urn tempo longo, rnarcado por ecperiências cornunitárias, rnas que se rnostra

Trecho do poema "Graciliano Ramos", de Joä Cabral de Melo Neto, publieado no !ivro Serial.
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cruel im impossibilidade do trabaiho con  tome de alegria (tempo da mercadoria, do

outro, do relogio).

Mesmo vivendo neste mundo d vidido, fragmentado, o que ressalta como

caracterIstica principal na sua forma de relatar os acontecimentos é a tempo e o

espaço da tradição, nos quais as pessoas e mostram pelas suas açOes, as noites duram

o tempo que durar a vontade de cantar I dançar, as dias duram o tempo necessãrio

para trabaihar e descansar. Não são dias ne1hores ou piores, nubiados Cu ensolarados,

frios ou quentes. São dias de trabalho descanso, dias em que nascem os fllhos e

netos, em que morrem os amigos e vizinhos. As coisas do mundo se explicam pelo

que representam para o homem.

Mas voltemos aos cantos populates, a relaçao entre estes e a depoimento de

Jove. Nestas formas narrativas, as herois vivem nurn tempo de aventuras e privaçOes.

São toda o tempo testados na sua virtue e sabedoria, percorrem enormes distâncias

em busca de aventuras e por fim voltarn para sua terra, para as braços do amado au

amada. E nesta volta se mostrarn as me9mos - nem mais velhos, nem mais sábios ou

maduros. Ha aqui, como no romanc de aventuras, uma suspensão do tempo

biográfica.

Nos cantos populates as situacOés e personagens se adequam ao tempo e ao

espaço. Os prIncipes e princesas recebem names de pessoas da comunidadc do

narradar, as malvados são os patrOes, las paisagens são canhecidas, as comidas e

costumes também. Nãa ha lacunas, 	 ;os vazias de sentida nos quais a auvinte ou

leitor possa se perder Cu se encantrar, ate mesmo interpretar. Semelhante processo

existe na narratjva de Jove. A história suas andanças pelo mundo acontece no piano

do real mas a forma de narrar se aprxima daquela que encontramos nos cantos

papulares e, por esta razãa, nenhum 4s ouvintes procura saber os motivos que a

levaram a mudar de um lugar a outro, s detalhes da reiação conflituosa com o pal.

Ficamas seduzidos pelo sam das palavjs, pelo ritmo da narrativa, e nos cantentamas

com a que nos e dito. Diferente dos romances de viagens, repletas de detalhes Sabre

os costumes, os lugares, as sentirnentos fda viajante, aqui nos contentamas corn a voz

ritmada do cantador, suas paucas Palavtas seus siléncios. Não existem lacunas nern

vazios, des são preenchidos pela experiÔncia e pela müsica da voz.

Na histOria de Jove é impassIvel falar de urn vazia da caminhada. 0 caminho

surge coma momenta de relembrar,tviver a passado no presente da narrativa.
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Quando relata as suas rnudanças de urn lugar a outro nao ha uma preocupaçAo em

explicar os motivos ou as caracterIsticas de cada lugar, 0 que interessa é 0 vai e vem

das palavras, a experiência de viajante que ele traz para o presente.

Cada vez que escutava a sua hitOria, embora já soubesse os detaihes, me

sentia envolvida pela voz pausada, pelos siléncios. No relato estão prese:ntes

ensinamentos sobre a agricultura, a pesca, a conduta dos moradores na relação corn os

proprietários. Como afirma Walter Benjamin:

"Cornum a todos os grandes nai7adores 6 a facilidade corn que se movem para

cirna e para baixo nos degraus de sua experiência, come, nurna escada. Urna escada

que chega ate o centro da terra e que se perde nas nuvens - 6 a imagern de urna

experiência coletiva, para a qual mesmo a mais profundo choque da experiéncia

individual, a morte, não representa nem urn escãndalo nern impedirnento."

Joventino, no seu processo de mgração em busca de trabaiho, nao perdeu os

laces comunitários. Ainda pequeno já brincava o coco e quando foi crescendo

aprendeu os versos e a tocar o ganza. Leibra dos verses que aprendeu quando criança

corn urn velho cantador de coco, tarnbégi chamado Joventino. Segundo Halbwachs,

pertencer a urn grupo nâo significa apenas estar presente fisicamente mas sim

afetivamente. 12 Os laços afetivos qe fazem parte da vida do cantador são

responsáveis pela vida da memOria.

A sua experiência do mundo vai sendo adquirida nas viagens de um lugar a

outro, nas noites de coco e nas histOrias narradas pelos vizinhos e parentes. Caso fosse

possIvel compará-lo aos narradores tradicionais mencionados por Walter Benjarnim,

ern que grupo dc rnelhor se enquadrara? Entre os marinheiros e comerciantes que

trazem na bagagem histOrias fantasticas ou entre os carnponeses sedentârios que

permanecem na sua terra e recolhem as bistorias para depois narrá-las? Seu Joventino

• nunca saiu pelo mar a bra, ernbora more muito perto do porto de Cabedelo. Mesmo

corn os pCs na terra ele percorre rnundos da criaçao e da fantasia, guiado pelos contos,

pelos versos do coco. Sua experiéncia de migrante se mistura as histórias de hornens

que como a pai dele, saIram pelo mar em busca de trabaiho e aventuras. A aventura

u BENJAMIN, Walter. 0 narrador. ConsideraçOes sabre a obra de Nikolai Leskov. In: Magia e
tdcnica, arte e poiutica. Ensaios sobre literatura e história da cultura. Trad. Sergio Paulo Rouanet. São
Paulo: Brasiliense, 1987, p. 205.
12 }IALBWACHS, Maurice. A memOria coletiva. Trad. Laurent Lóon Schaffter. São Paulo: V6flice,
1990.
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real pode parecer pequena mas a experi , ncia que o narrador cornunica transforma a

espaço, atinge vastas dimensOes.

Epopéia	
I

Nurn primeiro momento chegui a imaginar a cantador como 0 viaj ante

Ulisses, que sai da sua cidade, percorre ongas distãncias, enfrenta gigantes e sereias,

e volta para os braços da muiher, para o lugar onde nasceu:

Eu ... verdade que eu nasci aqui, junto corn rneu pai e minim mae, depois minha mae

moircu, meu pai ficou viüvo, correu sair daqui, eu garoto, e Ia vai arrodeando

mundo ... aI, vendo o mundo as aves ja! [ ... ] Hoje em dia to com ... hoje em dia sou pal

do bisneto, dentro de Forte Veiho. Minha idade é oitenta ano e do minha muiher

oitenta c quatro. Minha muiher é mais veiha do que cu, minha muiher quo nasceu aqui

e criou-se, daqui nurn saiu pra nenhu:m canto. Somente pra buscar agia na cacimba.

Ulisses, na viagem de regresso,J demarca os limites da sua cultura, de uma

.

S

'	 civilizaçao. Os seus gestos passarn a

nas lendas, a viagern pelo mar frequ

as gestos de todo urn povo. Na literatura e

refere-se a uma viagem pelas nossas

fantasias, pelo mundo do inconsciente.

• Jove fala que sempre gostou de raba1har sozinho no roçado e ainda hoje, já

aposentado, se desloca para uma propriddade vizinha para plantar milho e feijao: "eu

saio daqui, rneia légua ... sozinho. Corn una enxada, um cabaço, urn ... um lanche pr'eu

comer ... sozinho, trabaiho dia todinho quk Deus da, nao vejo urn grito, coisa ... não vejo

urn grito de ninguérn, sozinho." Tento ithaginar que enquanto carninha ate a roçado a

cantador nunca está sozinho, está sempre acompanhado de lembranças que fazem

parte da cultura do seu grupo, de feferéncias as longas viagens, de histórias

•	 fantásticas.

Para halo Calvina, a herói épica da Odisséia é diferente daqueles que

aparecern na Illada. 13 Ulisses está asi	 ititas corn leceiros, gigantes e monstros, a

que a aproxirna mais dos heróis das naativas tradicionais que circulam de bout em

II

boca "desde que o mundo é mundo". Ao mesmo tempo, a viajante sofre corn as

agruras da viagem, sente dor, saudades medo de nunca mais poder voltar ao lugar

u CALVINO, Italo. "As Odissoias na Odisséia". In:	 Por que let os clássicos. Trad. Nilson
Moulin. São Paulo: Companhia das Letras, 993.S
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onde nasceu, encontrar 0 filho e a muIhei. E essa epopéia que quero trazer aqui para o

nosso estudo.

Joventino viaja pelos mundos cid uma cultura marcada pela necessidade de

migrar em busca de meihores condicOes de vida, mas tambérn pelos mundos

imaginários de uma cultura povoada por histOrias fantásticas de donzelas e princesas

que vivem em palses distantes, de artistasj que enganam a morte, de palses irnaginários

e desejados onde os rios são de leite e mdl.

Riobaldo e .Jovcntino

•	 A história de Jove foi aos poucos nos levando a urn passeio por diferentes

• formas narrativas e, por mais que parça estranho, terminou nos conduzindo ao

romance moderno, em especial ao ronance de Guimaraes Rosa, Grande Sertao:

Veredas.

Segundo Davi Arrigucci Jr., solução encontrada por Guirnaraes para

comunicar a experiéncia de Riobaldo, em todos os seus detaihes, foi colocá-Io diante

de urn interlocutor da cidade, de outro irniverso cultural. Como o doutor da cidade

nao sabia nada ou quase nada sobre os lugares, as histórias e personagens, era

necessário cornunicar a experiência em dptalhes. 14

Situação sernelhante acontece momentos em que me coloco diante do

cantador. A sua experiência, partilhada entre parentes e amigos, é transmitida para

pessoas da cidade, e com o tempo vii adquirindo uma forma literária. No seu

depoimento, assirn como no romance, taibérn se misturam algurnas formas narral.ivas

tais como os provérbios e histOrias exemklares. Arrigucci busca, no seu ensaio sobre o

romance, "entender a forma mesclada tie urn livro em que diversas temporalidades

narrativas se misturarn, correspondendJ ao mundo misturado que é nossa própria

realidade."

0 mundo misturado, identificadi na obra de GuirnarAes, faz pane da cultura

popular. Segundo Maria Ignez Novais Ayala, "A literatura popular, corno outras

14 ARRIGUCCI Jr., Davi. 0 mundo misturado: romance e experiência em Guimaraes Rosa. In:
PIZARRO, Ana (org.). America Latina: palavra, 1 literatura e cultura. São Paulo: Memorial; Campinas:
UNICAMP, 1995.

Idem, op. cit., p.471.
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prátieas culturais populares, se nutre da Inistura. Seu fazer precisa da mescia, e esse

processo de hibridização talvez seja urn dos seus componentes mais duradouros e

mais caracteristicos." 16 A cultura popular não estabelece fronteiras: o mesmo hornem

que faz zabumbas e brinca o coco, podè ser o Mateus no Cavalo Marinho, dançar

I'

	 maracatu, cantar cirandas nas festas da Igreja e contar histórias de assombraçäo e

.
	

encantamento. Escritores de foihetos 	 romances de José Lins do Régo e Jorge

Ainado, trazem as mocinhas das	 para dentro das historias de amor e

sofrirnento. Erudito e popular se 	 se completam, se nutrem.

Na narrativa de Joventino nao é
	

identificar uma dimensao romanesca,

no sentido de distanciarnento individual .e aprofundamento de questOes do eu diante

de urn mundo caótico e sem respostas. &ela existem o sentido épico, os motivos do

. 

romance de viagens, a travessia pelos sons e ritrnos da fala. Não existe o desencanto

corn o mundo e corn o homern, caracteifIstico do romance moderno. Na sua viagem

em volta do mundo Jove não se afasta da cornunidade, a história não adquire as

caracterIsticas de urna experiência individual. 0 fato de abandonar a famflia e

empreender urn carninho sozinho, po4eria significar o inIcio de uma travessia

individual mas nao é o que acontece. Emcada lugar que chega o cantador é envolvido

pelos laços de solidariedade da cultua popular. Nao existe a possibilidade de

enveredar por questionamentos individuis, por carninhos nunca trilhados par outros,

ele encontra uma famIlia que a acoihe e urn grupo de pessoas que partilha

experiências culturais semelhantes.

Jove não questiona o mundo new suas escoihas, não ha inquietaçAo quanto ao

futuro. Na vida do cantador não ha espao para uma travessia individual, "solitária e

enigrnática", como a do jagunço Riobaldo. Jove 6 ainda urn narrador tradicional,

encontra na experiéncia, na vida cornunitária, as respostas para suas inquietaçOes.

Viver está em trabalhar, criar as fllhos e netos, brincar nas festas, envelhecer e "ser

enterrado na Guia ou Livramento".

Em Guisnaraes os sentidos ocultoda narrativa conduzern a leitor de urn lado a

outro do labirinto. Estarnos o tempo in$iro envolvidos pelo presente da narrativa, o

relato que acontece em tempo real, a experiência que 6 transmitida. No Grande

Sertao: Veredas ha muitos segundos pIanos, para usar a expressao de Auerbach

16 AYALA, Maria lgnez Novais. Riqueza de polire. Revista de teoria !iterdria e literatura comparada.
São Paulo, 1997. p. 168. (Literatura e sociedade,2)
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quando analisa a narrativa biblica de Abrhao, identificados nas intervençOes de Deus e

do Diabo, no conflito interior do jaguno. Diferente de Riobaldo, Jove não leva o

ouvinte a "cismar sobre o que é narrado"j nao existem sentidos ocultos na sua histOria,

.

não nos sentirnos levados a indagar

Se para Arrigucci a travessia in

transforma o narrador tradicional em I

uma travessia coletiva, de urn caminho

popular. Neste mundo ha espaço para n

versos, e também para outros narradore

encontram tempo para comunicar experi

seus sentimentos, sua "verdade".

de Riobaldo leva ao esclarecimento,

romanesco, em Jove estamos diante de

nos leva ao mundo misturado da cultura

como Joventino, para suas viagens e

que, mesmo vivendo em situaçOes adversas,

criar versos e historias.

Veredas
It

Toda esta comparação entre

necessidade, presente em alguns

orais, de tudo querer classificar,

narrativas leva-nos a refletir sobre a

sobre os contos populares e outras narrativas

em categorias ou géneros. Existe um jeito de

S

contar histórias que ultrapassa as fronteiras do oral e do escrito, do erudito e do

popular, que viaja por culturas e lInguas Elistintas. E este "jeito" que se perde quando a

histOria aparece fragmenta em categorias 1, quando se separa do tecido narrativo, e mais

ainda, quando se separa da vida de qtiem narra. A literatura popular oral se faz

literatura na voz de quem narra.

0 sentimento estético da

histOrias, a sensação de deslumbramer

não pela presença de personagens, ten

narrativa, e sim pela combinaçao que

despedidas, reconhecimentos, perda di

busca do amor ou da fortuna, estão pres

E a c.ombinaçao destes elementos que

nao podemos esquecer que existe uma

está em Seu Jove e, de forma diferencia

a de Jove, e de tantos outros contadores de

que experimentamos ao ouvi-lo se explica

Is e situaçães que se repetem numa tradiçaó

p narrador faz destes elementos. Encontros,

parentes, de objetos preciosos, viagens em

ites em narrativas de várias épocas e lugares.

aracteriza cada época, cada estilo. ConI.udo,

'ontade criativa que é (mica, individual : que

i, em tantos outros contadores de histórias.

S

0
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5.2 0 mundo do cantador

A recordaçao é uma cadeira de balanço

embalando sozinha...

Mario Quintana

Memo na de brincadeiras

Como faziam os antigos, Jove vai erguendo seus palácios da mernOria ou, para

usar urn termo mais próximo da nossa ultura, vai construindo marcos. Marcos são

fortalezas, edificaçOes feitas pelos repehtistas que delimitarn urn territOrio poético.

Eles "simbolizarn não sO a força e a graJideza mas, sobretudo, o lugar de onde fala o

poeta popular - urn mundo de abundaicia, de beleza e de justiça. Se utOpico, não

importa: curnpre defendé-lo corn todas aj forças."

a
0.

S
-4
4

E quais seriarn os marcos

Pode-se identificar trés pitares que

viagens e a brincadeira. Sobre os

capItulos anteriores, sobre o coco e:

antes gostaria de introduzir algumas

por Joventino no seu relato de vida?

a casa da memOria: o trabaiho, as

primeiros já se comentou urn pouco nos

ri ainda salas e quartos nao visitados. Mas

sobre rnernOria, Iernbrança e recordaçao.

.
	

A rnernória corno	 corno afirmaçao do sujeito, nos acompanha

em todo o relato pessoal da vida de
	

tino. 0 cantador tern a autoridade de quern

sabe falar, de quem sabe cantar versos 	 uma tinica vez. Seu depoiinento é urna

rnernória organizada em texto, e neste passa da esfera da memOria para a da

histOria, corno reconstrução do passa4. 0 depoirnento de Jove transforma-se em

documento. Quando transcrevo as falas k versos quero guardar o que ainda está vivo

na rnemOria. A "vontade de mernOria", amnecessidade de dar urn lugar para o que a.inda

é vida, e portanto nao precisa de lugares, corno nos ensina Pierre Nora, neste caso não

é sO minha, é tambern de Jove. Ele 9uer que o mundo conheça sua histOria de

cantador:

Meu nome tá muito longe. Olhe, ne6cio de BrasIlia, São Paulo, Rio de Janeiro ... aqui

pra o interior, todo canto. Esses cocó quc eu tenho tirado, esses negOcio que o pessoal

filma, tá por esse meio de mundo toinho. (13/04/1996)

S
	

"TERRA, Ruth Brito [Amos. MemOria de Was literatura de foihetos do Nordeste - 1893 -1930. São
Paulo: Global, 1983, p. 68.
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Bergson estabelece urna distinção entre a memória-hdbito, que se faz pela
. repetição de gestos e atitudes que aprendernos ao longo da vida (a lingua, as normas

sociais, o jeito de corner, vestir ... ), ou seja, aquela que está associada ao

desenvolvimento de alguma tarefa; e a mçmória punt, que se faz de forma espontânea,

quando urn acontecirnento on situacâo

Jembra. Neste sentido, so tornarn-se

algum significado especial para quern

nças os atos, falas tornadas hábitos e

.

tarnbérn as situaçães e sensaçOes que não perrnaneceram na nossa memOria através da

repetiçAo.

Corn Halbwachs entrarnos no car po da memOria coletiva. 0 grupo serve de

ponto de partida e chegada para o que gtardarnos na memOria, para o que tornamos

Iembrança. Os outros (Iivros, pessoas, 1inturas, müsicas) nos ajudarn a lembrar da

nossa prOpria experiência. Nas palavras do autor:

"Não ë suficiente reconstituir peça: por peça a irnagem de urn acontecirnento do

passado para se obter uma lernbrançt E necessario que esta reconstruçao se opere a

partir de dados ou de noçOes cornunk que Se encontTarn tanto no nosso espirito corno

no dos outros, porque elas p4sam incessanternente desse para aquele e

reciprocarnente, o que so e possivei se fizerarn e continuarn a fazer pane de uma

mesma sociedade."

As Iembranças são reconstruç6e4 do passado a partir de dados do presente.

Como afirma Ecléa Bosi, "Na major parte das vezes, lembrar nao é reviver mas

refazer, reconstruir, repensar, corn irngens e idéias de hoje, as experiências do

passado." 19 Sabernos que 6 impossIvel reviver o passado, a lembrança de coisas que

aconteceram nurn tempo distante não nos faz reviver os mesmos sentimentos e

ernoçOes - o tempo 6 outro, nOs somos outros. Mas quando escuto as histórias de

Joventino nao consigo afastar a idëia de que, para ele, lernbrar e narrar as noites de

brincadeira de coco 6 viver de novo, atr*vés dos versos e da dança. Narrado e vivido

se misturam. Revive-se através da criacão, pela invenção. Lernbrar/cantar os cocos 6

urn refazer on re-sentir rnornentos 'iividos. Como afirma Benjamin: "(...) o

importante, para o autor que rernemora,; não 6 o que ele viveu, mas o tecido de sua

HALBWACHS, Maurice. A memória coletil42. Trad. Laurent L4on Schaffter. São Paulo: Vértice,
199°,p. 34
19 BOSI, Ecléa. Me,noria e sociedade: lembrança de veihos. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, p.
55.
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rernernoração, o trabaiho de Penelope da reminiscéncia." 20 Este "tecido de

rernemoraçAo" é fiado e refeito, trabalbado corno se fosse urn "fuxico": urna for de

cada vez, que juntas formarn urn "pano" colorido.

0 depoirnento de Joventino, portanto, se aproxima mais da recordação. Se

recorre ao coração para avivar o que parecia esquecido. Jove traz pan o presente da

narraçao tarnbérn a ernoçao, o sentirneno, ele faz reviver o passado corn o coração,

corn a gesto e corn a voz. Mesrno qu .e as sensaçOes nao sejarn as mesrnas que

experirnentou, já que entre a que acanteoeu e o presente da narração existe urn tempo

longo, marcado por novas experiéncias, a ernoção traz para o presente a sentimento

que torna vivos, revividos rnornentos do passado. E importante lembrar que estarnos

auvindo urn homern que nao conhece a escrita corno possibilidade de guardar o

passado, e ainda, que tern uma relaçao muito prOxima corn a dança e a müsica.

Bergson afirrna que a lembrança estaria sernpre ligada a evocação e nao ao

hábito. Quero acreditar que deterrninados gestos do passado, transforrnadas ern

hábitos, conduzern a pessoa que lernbra para o carninho da recordaçao. 0 gesto

funciona corno rneio de trazer para o presente as histOrias, versos e rnelodias que

estavarn esquecidos. Lernbro de urna vez, quando estávarnos gravando algurnas

rnüsicas do candomblé e urn dos hornens que cantava so conseguia perceber se a

melodia e os versos estavarn certos quanlo dançava. Era o corpo, os gestos da dança,

o hábito, que traziam para o presente as +ersos e melodias. Jove recorda nao sO corn o

ëoração mas corn o corpo, ouve as voze$ dos hornens que cantavarn corn ele, levanta

da cadeira e dança corno se estivesse no rneio de urna rada de coca, balança o corpo

corno se tivesse o ganza nas rnãos. Ele revive a passado, que é presente, pois está

irnpresso no seu corpo e na sua voz.

Se a palavra recordaçao está ainda associada a urn passado vivido no presente,

	

•	 corn toda a distância que isto significa, podernos charnar de revivéncia o que acontece

quando Joventino narra suas histOrias e canta as cocos. 21

0 terrno revivéncia é utilizado por Ronald Peacock na sua cornpreensao da

arte corno urna "experiéncia revivida corno idéia": "Vida e intuiçao, processo e

irnaginação, detalhe histOrico e impacto supra-histOrico rnesclarn-se na arte e é assim

20 BENJAMIN, Walter. A imagem de Proust. In: Magia e tdcnica, arte e poiltica: ensaios sobre
literatura c história da cultura. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. P ed. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 37.

	

•	 21 Agradeco ao professor Hélder Pinheiro a indicaçao do texto de Ronald Peacock e as dicas sobre a
utilização do termo revivéncia em contexto divcrso daquele utilizado pelo autor.



171

que a experiência é revivida corno idéia" 22 Para o autor, urn poema sO se constitui

uma experiéncia quando alguérn o reconstrOi em pensamento através da leitura.

Seguindo este raciocInio, pode-se afirma$ que urn coco so "acontece" quando algitérn

canta, toca ou dança. A leitura de urn cob não se constitui nurna experiência. Como

não lé oem escreve, Jove, e rnuitos outtos cantadores, revive a brincadeira quarido
•	 canta/tocajdança.

Cada vez que o cantador narra ashistOrias de noites de brincadeiras, ou canta

os cocos, renova-se o sentido da sua cultura, da sua vida. A experiência se transforma

ern revivéncia. Quando canta os versos e conta sobre as noires e dias de festa, ele cria

no presente urn "ilusao do passado". Nol teatro os atores criam uma ilusão de tempo

para que possarn caber, em algumas hors, todos os acontecimentos de urna história,

todo o tempo real. Isso não quer dizer Lue cada vez que canta Joventino revive as

rnesrnas emoçOes do passado. Cada cantd é diferente. Como afirma Peacock:

"Cada atuaçáo viva do urn müsic ou ator ou dançarino repousa sobre alguma

vibraçao central e real de emoção gue difunde sua influência pelo todo e torna-o

"vivo". Dc outra forma a atuação, e a arte, não "funcionam". Todo müsico e ator sabe

quo ha ocasiOes em que suas atuaçObs ficam "mortas" poique por alguma razAo não

conseguem produzir em si mesmos a 1devida afinaçao emocional."

Esta "afinaçao emocional" é um traço rnarcante no depoimento de Jovenirno,

na forrna como ele traz para o presente as histórias quo viveu. Ha uma espécic de

encantamento, emoçAo viva, que nos coiiduz, leitores e ouvintes, a urn sentirnento de

revivéncia de mornentos do passado.

A mernOria, quando rerletida nos movimentos, na ação, se coloca no presente e

aponta para o futuro: "ela ja nao nos reptesenta nosso passado, ela o encena; e, so ela

merece ainda o norne de rnemOria, já no 6 porque conserve irnagens antigas, :rnas

porque prolonga seu efeito fitil ate o rnoniento presente."

Quando canta urn coco, rnesrno stntado, Jove mexe o corpo para frente e para

traz, bate palmas, arrasta os pés no chat. Quando narra a visita do outro Joveni.ino,

PEACOCK, Ronald. Formas da literatura 4ramdtica. Trad. Barbara Heliodora. Rio de Janeiro:
Zahar, 1968, p. 97.
' Idem, op. cit., p. 114.	 I

BERGSON, Henri. MatEria e Memória: ensaid sobre a relação do corpo corn o espirito. Trad. Paulo
Neves da Silva. São Paulo: Martins Fontes, 1990) p. 63.
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cantador que o ensinou a balançar o I ganzá e cantar as versos, ocorre o que

poderIamos charnar de uma "suspensão tempo". Vejamos o depoimento:

"Prirneira vez. Zabumba de ]ado...

lado ... [bate palmas] Al chegou

do senhor." Fazia que ano esse

Qué clue hay? "Varno brincar

entrou, de tardezinha, entrou ... botou

born. "Sabe que eu so ando ... con

conversaaar ... dos coco que nOs brin

disse: ía certo. "AS pedra se encon

Tivemo urn papo aqui, cia tarde torn

a muiher fez aqui uma canjica, enu

xará!" Al brincarno, quando foi no

banho, ele tornou o café, não ficara

(13/04/1996)

Joventino falava numa

companheiro de noites de festa e

dc mesrno fazia a zaburnba. Zaburnba de.

' do.. "Mái Jove o qué que hay? Eu vim cia casa.

in tinha visto Cu!? Xará por aqui? "Por aqui..."

tern urn coquinho?" Varno, pode entTar. Ele

zaburnba pr'aculá. "Oi xará quo eu trusse?" TS

ele." TA certo, é inhor sirn. Al peguemo a

va, que ano que nOs fazia que não se via! Ele

que diiá nOs, dirá as ciistao?" TA ceito dc.

to banho... Foi o São Joao. Troquerno de roupa,

to no cafd, ole veio, dc e a mulher. "Dxá nós

utro dia de rnanhã ... ai quando foi, tornem.o o

pra aimoçar nao. Al pegou-pá, foi s'embora."

11
	 quem estava vendo chegar o amigo;

pelo mundo. Corn ele, pude ouvir a voz do:

1 

i•

outro Joventino, imaginar as comidas, o tricontro, fui levada a urn tempo que não era

I.
	 o meu, corno nurna espiral, semeihanteao que acontece na dança ern cIrculo do coca,

nas festas do candomblé e da umbanda.

Suspensao do tempo aqui nao ifica abolir por completo a História da linha

do horizonte. Mas estamos no terreno rnemOria, da festa, do encantamento, de urn

tempo quo não se mode por nümeros, de urn espaço de experiências no qual a razão

pode nao dar conta de explicar todas as coisas. Mario do Andrade, quando ouviu o

cantador de coco Chico Antonio, também foi envolvido por este "tempo diferente":

I. "A encantaçAo do coqueiro é urn fato e o prestIgio cia zona, imenso. So cantar a noite

inteira, noite inteira os trabaihadores ficAm assim, circo do gente sentada, acocorada

cm torno do Chico AntOnio irapuru, sern poder partir."

A dança na nossa cultura	 aparece acompanhada de urn sentimento de

rejuvonescimento. A vida nos invade
	

dançamos, rnosmo quando cansados ou

25 ANDRADE, Mario. 0 turista aprendiz. Estaj,elccii

Ancona Lopez. São Paulo: Duas Cidades, 1983, p. 277.

de texto, introdução e notas Telé Porto

1.
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indiferentes. E este sentimento de	 rejuvenescer, que toma a cena nos

momentos que Jove lala dos cocos:

Eu brinquei muito coca, brinquei. As vez eu entregava o ganzá a urn e rnetia os pés no

coca pie nern urna carrapeta. Brinq;ei muito, eu acho bonito. Coco bern cantado,

•	 tendo urnas muffler que saiba respomfer ... ... - Eu sei tanto do coca, assirn mesrno do

jeito que Cu tO, se cu pegar uma pa — a corn igo ainda amanheço o dia. Assirn mesmo

•	 cansado, pode crer, eu gosto de coca. (main de 1998)

Os versos vém acompanhados de histórias e comentários ouvidos nas noites

.

em claro, dançando, cantando e bebendo:

•	 "Esse Co coca, sujeito tá ... o sujeito,

vern 'manhecendo:

AJerte alerte

Alerta meu povo

Alerta menina

Pta vei ano nova

De madrugada em vante, a nega já c

dá a muiher, nC? Tern que ficar es

tomar urn vinho, urn vinhozinho C

casa, uma pessoa nao dá gale urn

Urn vinhozinho pra botar urna de.

cachaça. Tern seus particular aqui...

0 coco não celebra apenas a

corn a experiência, a renovaçao da es

Viagens do cantador

0 mundo de Joventino

var 0 cantador, corn a tempo, vai

vCspera de ano, quando a galo canta quc

mada de vinho, se lava corn a cachacinha dc.

:o. Quern pensa rninha fllha, agora tern que

ficar esperto. E. A pessoa bota urn coca em

pta rnuiher brincar?! AtC ... só tern cachaça!?

ficar mais esperta. E quern bebe cachaça C

D4/1996)

do Ano Novo, mas tambCm a encontro

da vida.

fronteiras, se estende ate onde chega sua

urn nova mapa de viagens:

£ brinquei muito coco. Brinquci, olhb, brinquei, eu gostava muito de coca. Olhe, eu

morava all ern Sarapo, batia esse them de rnundo todinho. Olbe aqui, da Guia a

Tapira, aqui a Forte Vclho, nC? (Cu mrava em Sarapo) e a Estiva, vinha brincar coca.

- Pedia a papai, ele deixava. Sala con urn carnarada, ele gostava de coca, senhor
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casado ... Mas olhe, eu brincava no cdco noite todinha, se a senhora visse o tamanho?

Ave Maria! 13/04/1996

E brinquel por muitos canto. Menino eu era menino, eu era garoto, moço. E adepois

eu brinquei Win, já casado, caba d4 idade ... Brinquei muito nesse Forte Veiho. Em

Cabedelo, em Lucena, ali em Costidha, ali na Ribeira, tudo eu tenho brincado coco.

• 13/04/1996

Quando se estabelece em Forte fVelho o mundo do cantador adquire novos

significados. Jove não muda de lugar nks conhece pessoas de fora do seu mundo,

estabelece novos vmnculos afetivos, tranàorma-se num viajante movido pela poesia e

não mais peta necessidade de encontràr trabaiho e casa para morar. Canta em

Cabedelo e Lucena:

Al quando foi no sabado a tarde pegdemo o barco, a lancha né? Foi gente pra danado,

logo tinha uma festa La e tinha muitt

ada

veisão, cornpreendeu? Embarcamo... o ganzá,

o zabumba ... as rnulher ... até muiher  aqui foi. Cheguerno Ia tinha muita genie,

agora cheguei Iá ... eu vi tanta da genie na festa que eu fiquei ate cismado assim: Meu

Deus o que e que faço aqui hoje? sorbente eu pra tiiar coco aqui, pra esse pessoal ver?

(26/03/1996)

Al chegou a vez, subimo, subimo a e cada. As muiher ficararn assim - distância corno

• naquele tentiro, em baixo. Pois bcnj. Al chegararn os zabumbeiro, eu, IA se vai... Al

nOs fumo, canterno o coco. (...) Al 4 mulher em baixo meterarn os pés. Toda muther

que foi daqul sabia responder. E eu falei o ganzá, falei o ganzá, falei o ganzá, falei o

ganzá, cu sozinho. 1.3/04/1996

0 ganzá de Joventino falou ainda:em João Pessoa, Costinha, Fagundes e Santa

Rita. 0 nome e a voz do cantador cheam a lugares mais distantes, levados pelas

pessoas que o visitam:

• Eu tava assim mái Ari al chegou urüa moça, assim que nern a senhora: "se quem C

esse." Al perguntou corno C meu norhc, al eu disse. Ela foi escreveu nurn caderno. Eu

digo: onde essa senhora mora? "Ella ipora em Campina Grande." Mas levar rneu nome

.pe!o meio de mundo!? Foi s'emboraiPois bern. (13/04/1996)

Por Campina Grande, todo canto ta meu norne, ta rneu nome, pode crer, negOcio de

coco. ( ... )Com urn tempo desse, fa urn ano isso, veto uma mulher de Campina

pr'aqui, negOcio de coco. Trouxe urn livro, urn caderno cheio de coco, escnito... Eu

•	 digo mái! Chcgou aqui ... ela tern una falazinha rneio assim...chegou aqui sentou-se

au, o senhor ... abriu o caderno... "seunome aqui..." 26/03/1996
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0 mesmo hornem que conheceu oi mundo todo, passou pot difIceis provaçOes,

é agora "Mestre Jove". E Jove nos ensna sabre o coco, não coma uma Iição ou

canselho, mas como urn saber, urna experência que vat aos poucos sendo narrada, em

meio as historias do cotidiano, de noites de brincadeira.

Joventino começou a brincar corn inenos de dez anos de idade:

cu peguci a brincar coca, cu menlno, num tinha dez ano. Sala de casa escondido

cam medo de papai mas ia, escondido. OIhe, cu pegava urn pilao botava na rede, pra

quando papai se levantava, Ia esper4 era Cu. Eu licava brincando coca, no mesmo

lugar que cu morava mas quando[ era quatro hora da madrugada cu voltava,

vintta ... vinha fazer minha obrigaçao, ja mudar o animal e botar no mato. Pois bern."

(26/03/1996)

Aprender a cantar desde menino, darn dez anos ou urn pouco mais, parece ser

uma regra entre os poetas populates. ChicO Antonio, cantador do Rio Grande do Norte

que encantou Mario de Andrade quando pot Id passau, aprendeu a cantar corn doze

anos. Durante a semana trabaihava no

munda aqui do sertão. Jardim do Siridó,

nica semelhança entre Chico AntOnio e

corn caráter", realizado por Eduardo Es

Sala de casa, deixava anoitecer, pegava

torrar café e pisar, desse tamanho - bc

(palma). E avia!"

Joventino é espeiho do autro

e nos finals de semana 'Tincava por esse

acó. remexia tudo." 27 Mas esta nãa é a

Na video "Chico AntOnio: a herOi

ouvirnos a seguinte depoimento: "( ... )

pilao grande que rninha mae tinha, de

dentra da rede, cobria corn urn Iençol

que é espelha de Chico Antonio:

imitação, aprendizado, traços de uma Lultura que se faz pela repetiçãa e pela

transforrnaçao do que parece set a rnesmo

A repetição, caracterIstica rnarcahte do versa popular, 6 tambérn principio

argarnzador no depaimento de Jove. A eyacaçao vem em pnmeiro lugar, a narraçaa

em segundo e a repetição funciona 	 auto-afirrnaçao e valor poético. Nos cocos,

klho tecido na substAncia viva da existência tern urn
I porque a sabedoria - o lado Opico da verdade - está
Oes sobre a obra de Nikolai Leskov."

htônio. No balança do ganzá." Coleçao Itaü Cultural.
ipio de Pedro Velho - RN, 28 de agosto e 26 de

Sobre este assunto escreveu Benjamin: "0 cc
nome: sabedoria. A arte de narrar está definhan
em extinção." p. 200-201. "0 narrador. Conside
27 Depoirnento de Chico Antonio no CD "Chico
Gravação realizada no Sitio das Porteiras, mu
sciembro de 1982. (Acervo Funarte da Mñsica f

Produção Ernbrafilmc/ Tele-Cine Maruirn, 19.
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ela conduz a urna variaçao rItmica e rnel6dica, na narrativa reforça o que está sendo

dito e funciona corno recurso de estilo.

Na brincadeira, a medida que ds versos são cantados, a experiéncia dos

cantadores e dançadores 6 mais urna vez Iarrada. Através da repetição a experiéncia 6

recriada. Ha revivéncia e recriação a todo mornento. Diferente da cultura erudita, que

reza pela novidade, born cantador 6 ac.luel l,e que lembra os versos que a rnaioria sabe e

gosta de cantar, e que canta bern estes

Meus coco 6 uns coco... tudo cu tiro,

versos.

a pessoa corno e. E. Coco ... toda cantiga so

vai no ... ouvido da pessoa, nurn conérn a pessoa saber cantar pra urn p6 aqui oi.itro

acula, nao 6? E inhora sim. Agora Jo isso. Agora tanto faz urn coco corno qualquer

uma moda. E por isso que o pessoal acha born brincar esses coco que eu tiro, que 6

uns coco tudo bern aprurnado, Cu C1SiflO corno 6 a resposta, ensino a resposta, pm

nurn responder errado. Que esse ... o pessoal respondendo urn coco errado, eu to

tirando me 'trapala. 0 coco a pessod corneçou responder todo mundo, findou todo

mundo. Mas findando uns os outro 119 cantando, quer dizer já atrapalhou quern tá

cantando o coco. (13/04/1996)

Nos cocos que Joventino canta
	

trarnos muiheres que fogern de casa Para

o casamento, que acordarn para brincar 	 roda, plantam roseiras e se charnam Iáiá,

.
	 Rosa, Guilherrnina... Homens que 	 nas usinas, pescarn no rio e rezam Para

São Joao e São Pedro. Hornens en	 que falam de amor.

Amor que vai:

Eu you que you cu you que vQu
•Ouando Cu digo sei quo you
Se eu nurn for na lancha nova
Ai eu you no rebocador

Amor que vern:

Ai menina dos Who d'água
Num olhe pra mirn chorando
Que o povo tao dizendo
Que nOs dois Éá namorando

Arnor que se perde:

Eu perdi perdi Mariiinha
Eu perdi pm nurn achar
Eu perdi rneu anelao
LA no Balanço do mar

n

I.



177

Foi a jOia mais bonita
Manué deu a Maria
Urn and corn dois abraço
Urn lenço de fantasia

Amor que não se quer mais:

No tempo que Cu Ic amava
Passava cerca de espinho
Hoje cu pago a dinheiro
Pta num vet o seu focinho

Cada coco tern o seu mornento de aparecer na brincadeira. Joventino canta

para "louvar o dono da casa": Boa noite neu povo todo /Boa noite meu pessoá / Boa

noite pra quern chegou/ Boa noite pra qu1em chegar. E ainda: Senhora dona da casal

Me dé licença prirneiro/ Sua casa é muito boa! Seu zabumba e verdadeiro.

Tern coco para as festas de junho, e juiho, para o banho de rio na madrugada

do São João e para a Ano Novo. Tern cod o pie so e cantado quando existem pares na

dança. E o coco da roxa, que sO ouvi ern Forte Veiho. Os casais peniianecern na roda

e sirnularn a urnbigada, urna vez para o vizinho do lado direito, outra para o do lado

•	 esquerdo. Mas não existe regra fixa,rnesrio nao se do São João se louva o santo corn

•	 a rnisica e a dança, mesmo nao sendo Anb Novo e alguém lembra as versos, se canta
¼	 e dança do rnesrno jeito.

Na literatura popular a vida de ca  urn, de cada grupo, irnprime sentido aos

versos, cantos e cantos. Quando os cocks são cantados por roqueiros da cidade o

sentido se transforma, não apenas porque Ds sons dos zaburnbas se rnisturam aos sons

das guitarras, mas porque a intenção e 0 centexto são outros. Jove gosta dos cocos que

são fáceis de responder, aqueles que as rn6lheres conseguern acornpanhar os versos e

dançar na roda. São estes cocos que animarn a brincadeira. As escoihas de Jove são

diferentes das escoihas dos rnuisicos da cidade, para estes ültirnos importa a trarna

• rnelOdica, os ternas, a interpretaçao do thntor, a inserção da rnüsica na mIdia, nos

movimentos culturais. Para Jove, irnportd a resposta das muiheres, o canto certo, a

anirnaçao dos que dançam na roda.

0 coca não aparece em mornentos de "lazer": brinca-se quando alguérn

canvida, quando existe fartura de rnilho i feijao, quando alguém abre a sala pam o

zabumbeiro, o "ganzazeiro" e as rnu1hres que sabem responder aos versos do

cantador. Como diz Joventino:
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[o coco] 6 urn brincadoira quo não tern luxo, 0 coco não 6 luxo, 0 coco não tern

I.
	 negocio de moça cortar rapaz ... não precisa voce ir engravatado, não senhora. Nao

precisa urn tarnanco, de p6

baile ... engravataaado, ensapataa

olin! ...E o corpo do jeito quo a

coco nao. Pessoa dá uma saculetc

Jove fala de urn tempo em quo

amanhecer:

chao mesrno, tudo 6 born. E abre o

..né? E o coco nAo. 0 pessoal brinca tudo solo,

)a souber tá bern, não 6 da pessoa saber dançar

- dançando coco.

dançava coco em Forte Veiho ate o dia

Nos brincava uma noite todinha, node todinha ale do rnanhã. Dia do nés brincar

urn São Joäo ... nós sair do rnanha pra tornar banho. Inda ia tocando zabumba e

canlando o coco! E inhora sirn, nesbe Forte Veiho. Era do rnanha. Nos tornava urn

banho, chegava em casa, comia 	 came acruada ou a panelada, al Ia descansar.

I. Quando era trés hora da tarde, João pegava. Três hora da tarde novamente 60

Nesse tempo brincava muito coco em Forte Veiho, tinha muila gente pra brincar.

Agora tanto coco como balk, decarnava, nesse tempo. Al nós corneçava trés hora da

tarde: pam, pam... Quando era seis ra ... chegava todo mundo. Cada urn ia tornar seu

banho e o olho no zaburnba atucai Pois bern. Cada urn Ia tornar seu banho, ceava,

al quando 6 sete hora começava	 ate no outro dia, ate a rnadrugada.

(13/04/1996)

Em alguns mornentos do re1at existe urna certa melancolia na voz do

cantador. Ele sabe quo 6 um dos ültimos que ainda canta cow em Forte Veiho.

Reclarna que as muiheres que sabiam cantar nao brincam mais, umas estão veihas,

outras morreram ou deixaram o lugar.

Como virnos no capItulo quatroJ a vida em Forte Veiho esta cada dia mais

difIcil: Os moradores nao podem constrUir novas casas, os proprietários vendem os

terrenos para turistas da cidade, não exstem terras para plantar. 0 mar surge como

espaço aberto, indiviso, e ao mesmo tempo inacessivel já que para chegar ate onde

passarn os cardumes de peixes grandes, lo atum pescado pelos japoneses e exportado

para o mundo todo, 6 preciso ter ou etar num barco grande. Na terra os homens

vivem em pequenos espaços (cada vez menores), espaços demarcados, corn

proprietários e proibiçOes. Destas 1imitaOes Jove constrOi seu mundo sem fronteiras.

I.

Joventino agora canta quando 6 onvidado por alguém da cidade. Nenhuin de

seus netos se interessa pela brthcadeira[ Bela, sua filha, acompanha a cantador nas

viagens, sabe os versos e a dança. Antôio ajudava corn seus cows mais "atreviclos",
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e também tocava ganzá. Nos ültirnos doi anos passou a desconfiar de Seu Jove, achar
I. que ele ganhava dinheiro corn as apresentaçOes e nao distribula corn o resto do grupo.

Joana se diz cansada, sem forças para bantar o cow do papagaio, que exige mais

fôlego. Mesmo assim, reclama do poucoJtempo que dispOern para cantar, quando são

convidados para uma "representação":

I. 
Nos sai daqui sornente quando vern frepresentaçao, dança duas partinha, trés, pronto.

Nos nurn brinca mais do que trés pane não. A gente fica ate corn raiva. "Vamo

brincar urn cocoT' Vamo. A gente pknsa que e pra passar a noite, mas quando cliega

Ia, nadinha, so duas parte, trés. Trés rpresentaqdo, al varno passar outra apresentaçao.

A gente fica murdidinha de raiva 81

raiva. (dezembro de 1997)

Mesmo corn todas as

nao precisarnos "resgatar" nenhuma

se desfez completarnente, algumas

s'ernbora corn raiva. Eu mesmo venho corn

apontadas, quero continuar pensando que

do cow em Forte Velho. 0 grupo nao

continuam ouvindo Seu Joventino é

.

aprendendo os versos e o jeito de tocaf o ganzá, e mesmo que tivesse se desfeito

poderia se constituir em outro lugar. Pessoas como o fliho de Seu Tuninha, que viajou

num navio e hoje mora em Santos, levarn consigo os versos, as histórias, a cultura. Se

existe melancolia no depoimento do cadtador, on na minha escrita, ela pode ser lida

não como evasão da realidade, exaitaçãL de urn passado em que tudo era meihor, é

sim corno "cólera dos justos", para usar ima expressão de Walter Benjamin.

Na poesia popular existe urna crtica aos modos de vida do homern moderno.

Mas esta crItica não está explIcita nos vrsos e sirn na perrnanência do fazer poético,

em meio a tantas formas de violéncia re1I e simbolica. A cultura popular, para alguns,

aponta para um passado mitico e idealizado. Talvez este passado seja urn desejo

nosso, estamos cansados de tanta barbfrie, mas a vida das pessoas que dançam e

brincam, como Seu Jove, Dona Joana e Seu Tuninha aponta para o futuro.

a) a) a) a) a) a)I a) a) co a) a) 03

Em maio de 2000 levei Joventinol de volta aos lugares onde passou seus anos

de juventude. Não existiarn mais as pessoas, as casas, os espaços de trabalho e

brincadeiras. A princIpio, o cantador reágiu corn certa melancolia. Um més depois da



nossa viagem, voltei a Forte Veiho,

incomodado corn as visöes do pre

mostrou interessado em retomar a

mesmo diante da possibilidade de nao

daqueles lugares nao havia se transfom

do tempo", que o levaram para o passad

possibilidade de incorporar ao seu repe

do passado, as casas, vilas e plantaçães,

fui historiadora. Eu preciso dos documei

Segundo Pierre Nora, esperamos

para nossas prOprias inquietaçOes: "M

refletissem a prOpria imagem, quando

descobrir, e no espetáculo dessa difen

impossIvel de ser encontrada. Não m

somos a luz do que não somos mais." 29

Jove está o tempo inteiro impri
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encontrá-lo desanimado, macambüzio,

Logo na primeira conversa Joventino já se

la, ern percorrer os caminhos do passado,

ncontrar mais os mesmos lugares. A visão

do numa experiéncia traumática. As "ruinas

mais uma vez apontavam para o futuro - a

Srio mais esta viagem. Encontrar os Jugares

ra urn desejo meu, lembrança do tempo que

DS e monumentos, Jove não.

ncontrar nas histOrias que ouvimos respostas

dir-se-ia, se os espeihos não

contrário, 6 a diferença que procurarnos al

a, o brithar repentino de urna identidade

uma génese, mas o deciframento do que

novos significados para o seu mu:ndo

Mesmo que tempo e espaço sejam outrbs, pennanece a vontade de comunicar uma

experiência. EcIéa Bosi menciona que a sociedade moderna "esvazia o tempo de

I.	 experiências significativas". 0 tempo de;Jove nunca está vazio. Com  toda a violência

e expropriação, ele continua realizar	 o trabaiho de preencher seus dias corn

experiências e histórias que possam ser	 revividas.

NORA, Pierre. Entre memória e história: a p4miematica dos lugares. Projeto História - Revista do

I.
	 Programa de Estudos Pós-Graduados em Históriá e do Departamento de História da PUC, São Paulo, n.

10, dez. 1993, p. 20.

0
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Entrar no tempo do outro m& permitiu trazer para o presente formas

tradicionais de contar histórias. A repetiçao da história de viagens e brincadeiras feita

pelo cantador se transforrnou na ver4deira história que querlarnos contar. Jove

consegue, em meio a urn processo de Pirda de espaços para a troca de experiências,

•

	

	 transformar desconhecidos da cidade em novos ouvintes para suas histórias. Estes

"estranhos invasores" contribuern para qile a rnemOria do grupo perrnaneça.

Procurei, ao longo da tese, deixat transparecer o que existe de poesia na vida

de Jove, o que existe de vivido nos verss que canta, nas histOrias que narra. 0 texto

nAo "salva" as lernbranças do cantador iou do grupo, porque este grupo permanece,

continua recordando o passado, revivendo-o no presente. A forma de narrar é que

3	 mudacornotempo.

0 texto que apresentei é fruto de urn aprendizado não sO sobre a literatura

popular, sua relaçao corn a vida das pessas que a fazern, mas tarnbérn sobre a vida d

urn homern que comunica urna experiênlia, rnesmo corn todas as lirnitaçOes impostas

pela exclusao social e cultural.

A repetição da histOria de viagen3 do cantador rnantérn viva a possibilidade de

construi urn saber a partir do narrad6. Contar a rnesrna histOria para estrantios

• significa estar sernpre peñsando que auele visitante levará outros e outros, que a

experiéncia podera ser narrada, partilhafla. São as histOrias que conta que 0 mantérn

ligado ao presente e que indicam urn cathinho no futuro.

0 universo de experiências do antador foi ponto de paffida e chegada para

que a poesia não servisse apenas corno pretexto para empreender grandes viagens

interpretativas, que fugissem cornpletanente do contexto cultural no qual está inserida

a brincadeira.
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Se literatura signffica elabora

possIvel pensar nas histórias de Jove i

sendo feita e refeita, no cotidiano das rc

histórias que narra e as revive na prese

tempo ernie o vivido e o narrado est

combinaçao de temas, palavras e vets(

própria experiência.

Toda a comparaço que apres

populares, Ievou-nos a pensar no motivo

que está Ia em Homero, nas novelas de c

Guimaraes Rosa, nos contos populare:

pesquisa, no resultado dela, o relato de i.

Encontrar Joventino, Dona Joana e tani

pensar nas diferentes formas de viver e d

o/trabalho e näo experiência/vivéncia, I

mo urn tipo de literatura que esta sempre

çOes pessoais e coletivas. Joventino vive as

a de vizinhos e visitantes da cidade. Nesse

a elaboraçao. 0 que resulta da seleçflo e

operada pela memória e pelo tempo, é a

itei, entre forrnas narrativas, eruditas ou

a via gem, pie atravessa épocas e distâncias,

,alaria, em Cervantes, Jñlio Verne, Melville,

e foihetos. E porque nao dizer na m inha

ia viagem para urn mundo que nao é o meu.

outros moradores de Forte Veiho, me fez:

narrar o vivido.
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