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RESUMO 

 

 

Pesquisar sobre a arte de contar e as histórias contadas por João Cota é, de certo 

modo, encontrar-se com a tradição oral e a prática social de contar, considerando, sobretudo, a 

resistência que essa arte exerce na atualidade, utilizando-se da performance na transmissão e 

recepção orais dos contos. Estudar essa prática é contribuir para permanência viva e dinâmica 

desse contador de história, de seu repertório e de sua forma de contar. Os contos orais são 

partes do patrimônio vivo da humanidade, transmitidos em forma de sabedoria popular. 

Entretanto, apesar do risco de desaparecer juntamente com seu narrador, as histórias ainda 

conseguem resistir a esse modelo da cultura de massa contemporâneo. Até quando histórias 

orais como as de João Cota resistirão as estruturas cada vez mais fortes impostas pela escrita e 

outros meios de comunicação? A prática de contar de João Cota será estudada com a proposta 

não só de identificarmos a presença desta prática e a resistência da cultura oral, mas também, 

sob à luz da performance, estudar a transmissão e a recepção orais dos contos e as partes do 

repertório desse contador de histórias. Isto é, o que ele conta como conta e o porquê de contar. 

O advento de novas tecnologias, como a Internet onde as pessoas se comunicam com 

diferentes partes do mundo, e da expansão cada vez maior da escrita interferem na 

manutenção de elementos da tradição oral no seio das narrativas contadas por João Cota e as 

inseridas na cultura brasileira. Essa hipótese é mais visível ao longo das últimas décadas, 

embora, constatamos ainda viva a tradição e permanência dessa prática de contar história nas 

diversas partes do país através de seus sábios contadores de histórias. O objeto de pesquisa vai 

exigir em cada uma de suas etapas de estudo obras de vários teóricos, entre eles, Paul 

Zumthor, Mikhail Bakhtin, Câmara Cascudo, teóricos da estética da recepção, da história da 

cultura escrita, das culturas orais e das práticas de leitura, da tradição e do conto oral na 

cultura brasileira. Para conhecer e assim esboçar um perfil desse contador, escolhemos o 

método da “entrevista compreensiva” do sociólogo-francês Jean–Claude Kaufmann. A 

originalidade no método consiste nos dados qualitativos recolhidos “in situ”, que são 

concentrados na palavra do contador recolhida sobre fita magnética, que será o elemento 

central do dispositivo. Desta forma, o método de análise fundamentou-se na incansável escuta 

das entrevistas das quais fui colhendo dados relacionados ao contador, a sua prática de contar 

e ao seu repertório.  

 

 

Palavras-chave: Oralidade. Conto Oral. Performance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Researching about the art of tell and the tales told by João Cota is somehow 

revisiting the oral tradition and social practice in the story-telling art. It takes into 

consideration the resistance this art still exerts, mainly by using the performance of oral 

transmission and receptiveness to tales. The study of this practice contributes to the vivacious 

and dynamcis permanence of this authentic and traditional storyteller of his repertory and of 

his form to tellin our culture. Story-telling is part of the humankind living heritage 

communicated by means of popular wisdom. Despite the risk of vanishing into thin air, along 

with their narrators, the tales still manage to resist the contemporary mass culture model. How 

long further will stories like the ones narrated by João Cota be able to resist to strong and 

stronger structures dictated by writing and other communication means? João Cota’s practice 

in story-telling will be studied not only as a proposal to identify the presence of this practice 

and the oral cultural resistance but also, through the performance prospective, to identify the 

oral transmission and receptiveness to the tales that are part of this storyteller’s repertoire. In 

other words: what he tells, how he tells it, and why he tells it. The advent of new technologies 

such as internet, through which people can easily communicate with others in different parts 

of the world, and the greater and greater expansion in the writing skill concept interfere the 

maintenance of the oral tradition elements present in João Cota’s narratives and inserted in the 

Brazilian culture. This has become more visible in the latest decades although we still notice 

the living tradition and permanence of the story-telling practice in several parts of the country 

through their wise storytellers. Our research target will require - in each of its study stages – 

reference to works by several theoreticians namely Paul Zumthor, Mikhail Bakhtin, Câmara 

Cascudo, theoreticians from the receptiveness aesthetic, from the written culture history, from 

oral cultures and reading practices, from tradition and the Brazilian Culture of oral story-

telling. In order to get to know and draw a profile of this storyteller, we’ve chosen to use the 

“comprehensive interview” method by French Sociologist Jean–Claude Kaufmann. The 

originality in the method consists of the qualitative data put together “in situ”, concentrated on 

the storyteller’s narratives/speeches recorded on tape, which will be the focal point of this 

study. Our analysis method is based on tireless sessions of listening to interviews out of which 

we gathered information related to the storyteller, his practice in telling the tales, and his 

repertoire.  

 

 

Key-words: Orality. Oral Story-telling. Performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Recordo-me muito bem do início da minha trajetória enquanto pesquisador. Foi 

durante a graduação de Letras na Universidade Potiguar em 2001. A Profª. Drª. Maria 

Francinete de Oliveira fez o convite a todos os alunos do curso para compor uma base de 

pesquisa. Os interessados foram selecionados através de uma entrevista. Desta forma foi 

criado o GPCP (Grupo de Pesquisa sobre Cultura Popular). O projeto foi intitulado “A 

Literatura Popular do RN: manifestações orais e escritas”. Inicialmente, nos primeiros seis 

meses, reuníamos para estudar a respeito da cultura e literatura popular e discutirmos melhor 

o projeto. Neste período, realizamos pesquisa bibliográfica sobre autores populares e 

consagrados nas bibliotecas públicas e privadas.  A pesquisa aos poucos foi ficando mais 

consistente. E as manifestações orais? Estávamos sentindo falta de pesquisa ligada 

diretamente à oralidade.  Elaboramos um projeto com a proposta de registrar as manifestações 

populares orais e escritas.  O projeto era ambicioso, pois atendia a todo Estado. Devido aos 

primeiros entraves, procuramos delimitar a área de atuação, ficando apenas na capital e nas 

cidades vizinhas. Ao conversar com um colega na universidade, descobrimos que o município 

de Nísia Floresta se constitui em uma fonte de manifestações populares: cordel, recitação de 

dramas, contadores de histórias, pastoril, bumba-meu-boi, araruna, coco de roda, entre outros. 

Nosso destino a partir daquele momento era a cidade da autora conhecida internacionalmente: 

Nísia Floresta
1
. 

Fizemos inúmeras viagens a Nísia. E cada vez que pensávamos que tínhamos 

concluído o trabalho, descobríamos uma outra fonte de pesquisa. Gostaríamos de destacar 

algumas pesquisas que realizamos com objetivo do leitor vislumbrar uma amostra do trabalho 

                                                
1Nísia Floresta é o nome de uma cidade do Rio Grande do Norte que fica a 43 km da capital. O nome da cidade é 

uma homenagem à poetisa Nísia Floresta Brasileira Augusta, (12/10/1810 a 24/04/1885), que se destacou como 

escritora, educadora, humanista e pioneira na luta pelos direitos da mulher. 
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realizado. Inicialmente, conhecemos Dona Raimunda e Dona Salete recitando partes de 

dramas, manifestação tipicamente oral. Dentre estes destacamos O pirão bem mole: 

 

Eu tenho duzentos anos 

Ainda sou bem mocinha 

Meu filho arranje um marido  

P´ra casar com sua mãezinha 

[...] 

Meu pirão bem mole  

Meu pirão bem mole 

P´ra nós dançar. (informação verbal2) 

 
 

 Logo depois, conhecemos o cordelista Raimundo Silva que teve participação no PK, 

(Partido Kordelista), na década de 80. Este realizou um trabalho tão intenso e rico que foi 

reconhecido e elogiado até por Carlos Drummond de Andrade e Raquel de Queiroz. Vejamos 

o que diz Drummond: 

 

Já o folheto de autoria exclusiva de Raimundo Silva, pela formação do PK „prevê 

que com os poetas governando / o índio vai ter vez, a FUNAI sem coronel. O negro 
vai ser respeitado. Camponês com seu roçado, sem dar lucro pro burguês‟ [...] 

nossos cordelistas têm consciência da realidade nacional e fazem a seu modo uma 

crítica social e política que fere fundo nossa hipocrisia cívica, e isto, na maioria dos 

casos, a poesia chamada culta não sabe ou não pretende fazer. (KORDELISTA 

Partido. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1983). 

 

A pesquisa em Nísia Floresta continuou com a visita ao distrito de Timbó. Nessa 

localidade encontramos senhoras recitando partes de dramas. Encontramos também a 

professora Piedade que é poetisa. Timbó é tão rico em manifestações culturais que o canal 

FUTURA participou como colaborador de um evento envolvendo toda comunidade: crianças, 

adultos e idosos. O evento foi realizado no centro do lugarejo onde foi colocada uma faixa na 

entrada das festividades: “Timbó mostra seus valores”. 

 Não paramos por aí, tendo interesse pelas narrativas orais e a importância delas no 

repertório das manifestações culturais, propusemos pesquisar sobre um contador de histórias. 

Desta forma, procuramos algumas fontes, e entre elas, tivemos contato com o professor João 

                                                
2 Drama recitado por dona Raimunda e dona Salete numa entrevista realizada em outubro de 2006. 
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Anastácio, a quem devemos gratidão e o consideramos um parceiro de fundamental 

importância, ele nos deu informação sobre um senhor, um típico contador de história da 

região, João Cota. 

 O professor apresentou João Cota, como é conhecido, e a sua esposa Dona Geralda 

numa das viagens a Nísia Floresta. No início, houve aquela formalidade de praxe, todos 

apreensivos com aquele primeiro encontro. Entretanto, com o passar do tempo e de novas 

visitas fomos construindo um clima de confiança e amizade. Naquele momento, nosso 

objetivo era coletar as histórias contadas por João Cota e fazer uma antologia narrativa. Em 

seguida, passar para a comunidade escolar esse material até então desconhecido pelos 

professores, alunos e moradores do município. Pensamos que essa seria uma forma de 

valorizar a cultura local da cidade e da região. João Cota apesar da idade, encontra-se 

ativamente narrando suas histórias. 

  João Cota é uma figura simples, humilde, carinhosa. Sua habilidade para contar 

histórias surpreende e fascina qualquer ouvinte. Conhecemos alguns de seus parentes: esposa, 

filho, nora e netos, os quais também residem naquela cidade e que contribuíram e continuam a 

contribuir significantemente com a pesquisa que venho desenvolvendo.  Dona Geralda, 

companheira incansável, sempre na sua companhia viajando com ele pelas veredas da 

memória, confirmando ou corrigindo os passos de suas histórias. Ele, sentado no seu 

tamborete, segurando sua bengala; ela, na sua cadeira de balanço, como se não estivesse 

acompanhando os acontecimentos, mas na realidade estava sempre atenta ao contar de seu 

marido. 

 Este casal de corações tão receptíveis vivia na Rua Vicente Elísio, nº. 17, em Nísia 

Floresta - RN. Digo corações receptíveis, porque a maioria das pessoas, dos grandes centros 

urbanos, principalmente, perde de vista a dimensão humano-afetiva ainda tão presente entre 

os moradores de pequenas cidades e vilarejos. 
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Foi nesse ambiente que o GPCP passou algumas manhãs e tardes a fio em companhia 

do casal, ouvindo as histórias e aprendendo coisas da vida que só são possíveis de serem 

aprendidas pela tradição, através daqueles que dominam a arte de contar histórias, 

transmitindo a sabedoria popular que se perpetuou no tempo, povoando o imaginário dos 

homens.  

Durante nossa conversa, constatamos certo descontentamento de João Cota. Logo na 

primeira visita que realizamos, ele nos contou sobre seu sentimento de não ter aprendido a ler 

nem a escrever. 

As histórias de João Cota fazem parte da sua vida e de sua maneira de viver e sentir o 

mundo. É através delas que ele transmite sabedoria, dando conselhos a seus ouvintes. Uma 

sabedoria que reside num tesouro de linguagem, à margem, à espera de ser recolhida e 

disseminada. As histórias são partes dele.  

Este percurso aconteceu durante o período da graduação. Este trabalho de iniciação 

científica fundamentou os objetivos a serem alcançados, oferecendo mais confiança e 

segurança com relação ao objeto de estudo.    

Ao terminar a graduação entrei numa pós-graduação em nível de especialização, em 

Leitura e Literatura, na mesma universidade no ano de 2004. Entre vários professores, 

conheci a Profª.drª. Ilza Matias de Sousa que lecionou a disciplina metodologia da leitura e da 

literatura.  

Interessei-me pelos estudos de Paul Zumthor, principalmente, no tocante à teoria da 

performance. Perguntei à professora sobre a possibilidade de relacionar um estudo sobre o 

contador de histórias, João Cota, com a teoria da performance. A proposta foi aceita, e em 

seguida elaborei o trabalho final do curso, a monografia que teve como título: “Resistência e 

Voz em João Cota: o papel do contador de histórias e a oralidade em sala de aula”. A partir 
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do curso de especialização, fui delimitando o objeto de estudo, que no grupo de pesquisa era 

amplo. Ele foi ganhando pouco a pouco minhas marcas de pesquisador. 

Deste trabalho, elaborei um projeto para concorrer ao mestrado na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Apresentei o projeto, que foi aprovado pela banca 

examinadora. Atualmente, sou estudante do PPgEL (Programa de Pós-graduação em Estudos 

da Linguagem) na área de Literatura Comparada, sob a orientação da Profª. Drª. Maria de 

Lourdes Patrini-Charlon. No momento da seleção a professora sugeriu uma reestruturação no 

projeto. O mesmo, inicialmente, abordava várias temáticas – resistência, contador de histórias, 

oralidade na sala de aula, relação com a obra de Graciliano Ramos Alexandre e Outros 

Heróis, entre outras. Era necessário definir a problemática e estabelecer objetivos mais 

precisos.  

O direcionamento sugerido pela professora foi de trabalhar com o contador de 

histórias numa perspectiva de como se efetivam a transmissão e recepção orais das histórias, 

baseadas nos estudos do medievalista Paul Zumthor. 

 Em seu último livro A Renovação do Conto: Emergência de uma Prática Oral, 2005, 

Patrini diz que “o contador de histórias, [...], é alguém que, com o seu poder de sedução, nos 

conduz a conhecer mistérios, despertando nos homens a curiosidade e a imaginação criadora” 

(PATRINI, 2005, p.19). 

 João Cota é, pois, um desses contadores que tem esse poder de sedução encantatória 

através de suas narrações orais, provocando no ouvinte curiosidades para compreender aquele 

universo mágico imaginário. 

 Sabemos que os contadores de histórias, de maneira geral, utilizam um repertório cujas 

fontes vêm desde os primórdios da humanidade. No entanto, no dinamismo da comunicação 

oral o homem vive criando e recriando textos, aproximando uns aos outros, quebrando o 



 
15 

 

silêncio, permitindo que a prática de contar mantenha-se acessa.  A pesquisadora Maria de 

Lourdes Patrini sublinha que: 

 

 

 A oralidade existe desde os primórdios da humanidade e persiste até hoje, sendo 

ampliada pelos recursos dos meios de comunicação de massa. Há, sem dúvida, uma 

recuperação com a atualização, daí a historicidade do fenômeno que o mantém vivo 

até hoje. No mundo contemporâneo, em nossa era tecnológica em que as pessoas se 
isolam atrás das máquinas, a oralidade volta para reunir as pessoas e recuperar o 

clima de aconchego. Neste sentido, a prática social de contar é uma via que 

possibilita este encontro. Se, observamos transformações, evoluções e momentos de 

ruptura, o essencial é que no ato de transmissão oral do conto o fundo narrativo 

continua a fazer parte integrante da vida do homem. (PATRINI, 2005, p.27). 

 

 

 A prática social de contar histórias sempre fez parte da vida do homem. Na atualidade, 

vários mecanismos impossibilitam esta prática através dos meios de comunicação de massa. 

Nesta nova era tecnológica, as pessoas se isolam vivendo em ilhotas, presas aos seus 

sentimentos toscos. Mesmo assim, a prática social de contar se mantém viva reunindo e 

integrando pessoas. 

Pesquisar sobre as histórias de João Cota é, de certo modo, encontrar-se com a 

tradição oral e a prática social de contar, considerando, sobretudo, a resistência que essa arte 

exerce na atualidade. Estudar essa prática é contribuir para permanência viva e dinâmica 

desse contador de história, de seu repertório e de sua forma de contar.  

No nosso país, principalmente nas regiões Norte e Nordeste e quase toda totalidade da 

zona rural, embora já tenham sofrido influências do mundo contemporâneo globalizado, 

podemos encontrar esse contador de história, às vezes tão próximo do contador tradicional 

que através de suas narrações contam e encantam filhos, netos, amigos, repassando costumes, 

crendices, cultura, história, valores inigualáveis. Como podemos constatar na afirmação de 

Maria de Lourdes Patrini: 
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De fato, o contador de histórias torna viva uma prática que as crianças adquiriram 

antes de se familiarizarem com a escrita. Faço referência às regiões Norte e 

Nordeste, assim com à quase totalidade da zona rural brasileira, onde as crianças 

podem, ainda hoje, estar em contato com os contadores de histórias tradicionais. 

Seus pais possuem em repertório de histórias recebido dos seus avós e assim, 

conhecendo a trama do conto, recontam-no aos seus filhos. (PATRINI, 2005, p.24). 

 

 

 A prática de contar de João Cota será estudada com a proposta não só de 

identificarmos a presença dessa prática e a resistência da cultura oral, mas também, sob a luz 

da performance, estudar a transmissão e recepção orais dos contos e as partes do repertório 

desse contador de histórias. Isto é, o que ele conta como conta e o porquê de contar. 

As narrativas orais de João Cota ainda sobrevivem neste mundo contemporâneo. A 

cultura de massa geralmente valoriza textos e temas não popular, desvalorizando a cultura 

popular, que tem suas raízes no povo. E mais, se por um lado, a cultura popular no nosso 

caso, as narrativas orais, sofrem esse desinteresse, por outro, também são esquecidas tendo em 

vista o enaltecimento dos textos de autores consagrados na mídia.  Os contos orais são partes 

do patrimônio vivo da humanidade, transmitidos em forma de sabedoria popular. Entretanto, 

apesar do risco de desaparecer juntamente com seu narrador as histórias ainda conseguem 

resistir a esse modelo da cultura pós-moderna. Até quando histórias oriundas de fontes orais 

como as de João Cota resistirão às estruturas cada vez mais fortes impostas pela escrita e 

outros meios de comunicação?  

O advento de novas tecnologias, como a internet onde as pessoas se comunicam com 

as diversas partes do mundo, e da expansão cada vez maior da escrita interfere na manutenção 

de elementos da tradição oral no seio das narrativas contadas por João Cota e inseridas na 

cultura brasileira. Essa hipótese é mais visível ao longo das últimas décadas, embora 

constatamos ainda viva a tradição e a permanência dessa prática de contar história nas 

diversas partes do país através de seus sábios contadores de histórias. 
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 O objeto de pesquisa vai exigir em cada uma de suas etapas de estudo obras de vários 

teóricos, entre eles Paul Zumthor, Mikhail Bakhtin, Câmara Cascudo teóricos da estética da 

recepção, da história da cultura escrita, das culturas orais e das práticas de leitura, da tradição 

e do conto oral na cultura brasileira. 

Ao estudarmos o contador de histórias tradicional
3
, João Cota, mais especificamente 

sua forma de contar, sua resistência em manter viva esta prática e de construir sua 

performance, faz-se necessário um mapeamento do CORPUS a ser analisado para que o leitor 

vislumbre a construção de cada passo da pesquisa.  

 Assistimos a trinta sessões de conto. Dessas, sete delas foram assistidas três vezes 

cada uma. Todas as histórias foram narradas pelo contador João Cota. “Mãe D’Água”, 

“Venda de Temperos”, “Almas”, “Pesca Na Lagoa”, “Batatão”, “Morro Encantado”, 

“Burra de Padre”, “Nísia Floresta”, “Baobá”, “Menino Esperto Que Engana O Vigário”, 

“Da Igreja”, “Do Touro”, “Da Santa Encontrada Na Lagoa”, “Papebinha” E “Pagão”.  

Estas histórias fazem parte do repertório do narrador, tendo sido armazenada em fita cassete e 

algumas em fita de vídeo, que posteriormente foram repassadas para DVD. As histórias 

registradas em vídeo/DVD foram: “Igreja”, “Touro”, “Mãe D’água”, “Alma”, “Burra de 

Padre”, “Nísia Floresta”, “Venda de Temperos” e da “Santa Encontrada Na Lagoa”. 

 As sete histórias que servirão de amostra para transcrição são “Mãe d’água”, “Alma”, 

“Batatão”, “Morro Encantado”, “Papebinha”, “Pagão” e da “Santa Encontrada na 

Lagoa”. 

 Por que essas sete sessões de conto para transcrição?  Por serem, principalmente, as 

histórias que João Cota narra com mais freqüência e dinamismo. Além de todas fazerem parte 

da cultura nordestina. Essa amostra vai despertar no leitor a curiosidade para conhecer as 

                                                
3 João Cota traz ainda marcas do contador tradicional, pois a maior fonte de inspiração para contar suas histórias 

foi à voz do avô contando histórias. Mesmo assim, na atualidade, ele sofre influências do mundo contemporâneo, 

ouvindo rádio, assistindo televisão e/ou pedindo a alguém para ler algum livro. 
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demais histórias do contador. Para análise foram praticamente as mesmas histórias da 

transcrição com exceção das histórias Papebinha e Pagão. A análise e interpretação desse 

material conduziram a refletir sobre o método que permitisse conhecer mais de perto o agente 

dessa pesquisa: João Cota. 

 Para conhecer e assim esboçar um perfil desse contador, escolhemos o método da 

“entrevista compreensiva” do sociólogo-francês Jean-Claude Kaufmann. A originalidade no 

método consiste nos dados qualitativos recolhidos “in situ”, que são concentrados na palavra 

do contador recolhida sobre fita magnética, que será o elemento central do dispositivo.  Desta 

forma, o método de análise fundamentou-se na incansável escuta das entrevistas das quais 

fomos colhendo dados relacionados ao contador, a sua prática de contar e ao seu repertório. 

No decorrer das visitas foram também realizadas entrevistas com o contador, com a sua 

esposa dona Geralda, seu filho Paulo, sua nora Lourdes e sua neta Patrícia. A cada novo 

encontro, os laços de amizade e confiança iam se estreitando entre o pesquisador e o contador 

de histórias João Cota, sua esposa dona Geralda e seus demais familiares. 

Assim, apoiado pelo método da “entrevista compreensiva”, que conheci através da 

orientação da professora-pesquisadora Patrini
4
, escolhi analisar a performance do contador de 

histórias João Cota através das sessões de contos que representassem à variedade e 

originalidade do material recolhido e interpretado. Nesse sentido, a utilização do método da 

entrevista compreensiva me forneceu dados importantes para a análise da performance do 

contador de histórias. 

 Embora tenha assistido a trinta sessões de contos, foram realizados apenas vinte 

encontros durante o período de outubro a dezembro de 2006.  Durante uma semana eram 

realizadas duas visitas, nas quartas-feiras e domingos, com duração de três horas cada. Os três 

                                                
4 A pesquisadora Maria de Lourdes Patrini também traduziu e fichou para os alunos o livro sobre o método da 

“entrevista compreensiva”. KAUFMANN, J. C. L’Entretien Comprénsif. Paris: Nathan, 1996. 
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primeiros encontros foram consagrados a explicar o trabalho e construir um clima de 

confiança entre eu, como estudante-pesquisador, e João Cota, enquanto contador de histórias e 

sua família. Durante os catorze encontros seguintes a formalidade foi dando lugar a um clima 

de segurança e confiança. Em algumas entrevistas o tom de conversa informal facilitou a 

coleta de dados. Contudo, o que aconteceu veementemente foram histórias, todas contadas e 

recontadas. Indagamos sobre a possibilidade de filmar enquanto ele contava as histórias, a 

proposta foi acatada, então, os três últimos encontros foram registrados em vídeo e 

posteriormente em DVD. 

 Algumas das histórias narradas por João Cota foram recontadas, assim, tivemos a 

oportunidade de assisti-las por mais de uma vez, observando que a performance do contador 

aconteceu diferentemente. Sabemos que a performance é única e jamais reproduzível.   

 No tocante a este trabalho, as análises representarão uma amostra do que foi realizado. 

O objetivo, aqui, é provocar no leitor curiosidade de caminhar nas veredas do repertório e da 

performance do contador de histórias João Cota. 

 Vale ressaltar que a performance da prática de transmissão e recepção orais do conto 

deve ser entendida como uma situação transitória e única. Em sua obra A letra e a Voz Paul 

Zumthor sublinham que “tecnicamente, a performance aparece como uma ação oral-auditiva 

complexa, pela qual uma mensagem poética é simultaneamente transmitida e percebida, aqui 

e agora”. (ZUMTHOR, 1993, p. 222) 

 A análise das sessões de conto registradas em DVD permitiu identificar os fatores da 

performance – palavras, frases, sonoridades, ritmos e elementos visuais – e os fatores da 

operação performancial – tempo, lugar, circunstância, contexto histórico, atuantes 

(ZUMTHOR 1993 apud PATRINI, 2005, p.184).  Esta análise estará centrada no ato de 

transmissão e recepção dos contos orais. 
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 A análise das histórias e narrativas de vida, tais como elas aparecem nas entrevistas 

realizadas com o contador e outros informantes, fornece subsídios importantes à construção 

da identidade do contador e sua prática de contar, assim como sobre seu repertório, dados 

fundamentais para interpretação e compreensão do objeto de estudo.  As informações 

recolhidas reúnem também dados importantes para análise da performance do contador 

realizadas através da observação “in situ” das sessões de contos. Como assinala Patrini:  

 

 

É preciso resolver teórico e metodologicamente os seguintes pontos constituintes da 

performance: a intervenção da voz, sua autoridade, sua ação e sua intenção 

persuasiva, o silêncio que ela motiva e torna significante; a movência do texto; o 

tempo integrado; os gestos, a projeção do corpo no espaço fundada sobre a analogia 
de seus movimentos com os da alma. (PATRINI, 2005, p. 194). 

 

 

No nosso caso, com as histórias contadas por João Cota iremos mantê-las na forma 

original, tal qual o contador relatou.  Conservá-las na sua originalidade é preservar as marcas 

de oralidade e como tal elas serão sob o ponto de vista da performance analisadas. 

Além disso, o caderno de campo sempre à mão registrava os detalhes que a fita não 

conseguiu captar. Estas anotações serviram como documento a ser consultado sempre que 

necessário. O registro de detalhes e pequenas observações fizeram com que compreendesse 

melhor a vida desse contador de história tradicional e sua prática de contar histórias. Este 

exercício ajudou a ampliar o conhecimento a respeito do universo oral daquele contador. 

Quanto à estrutura da dissertação, sua organização dá-se em três momentos. No 

primeiro momento estabeleceremos um paralelo entre a resistência da arte de contar de João 

Cota e o modelo globalizado da cultura de massa. Mostramos que embora a globalização 

tenha uma política da homogeneização, a tradição ainda tem seu lugar. É através dela que a 

oralidade é preservada, é através dela que práticas sociais permanecem mantendo vivos 

costumes e crendices.  A prática social de contar histórias é uma das formas de contribuir para 
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a tradição. Por isso, abordaremos questões relacionadas ao conto. Como para se contar um 

conto precisa-se de alguém para narrar, destacamos a figura do narrador para melhor 

compreendê-lo. Em seguida, mostramos que para enriquecer seu repertório, o narrador ativa 

sua memória e saberes através de sua arte de contar, e por fim, faremos considerações sobre o 

papel social que esse contador de histórias exerce na sua comunidade, contribuindo para a 

reflexão de seus interlocutores. 

No segundo momento apresentamos o contador de histórias João Cota. Nesse capítulo 

discorreremos sobre a vida de João Cota ao longo da sua trajetória com objetivo de esboçar 

um perfil desse contador, desde sua infância, passando pela sua vida adulta até chegar aos dias 

atuais. Em seguida, percorreremos o trajeto de como surgiu o interesse por contar histórias, 

apresentaremos também sua formação enquanto contador de histórias, assim como sobre seu 

testemunho, suas ricas experiências e exemplo de vida através de suas histórias. Além disso, 

realizamos transcrições de uma parte do repertório do contador, registrando as histórias da 

mesma forma com que foram contadas. 

No terceiro momento trataremos da performance. Percorrendo, resumidamente, a 

trajetória que a língua fez do oral durante a Idade Média até chegar à escrita nos dias atuais. 

Em seguida apresentaremos a definição de texto e obra, assim como apresentaremos os 

fatores da performance – palavras, frases, sonoridades, ritmos e elementos visuais – e os 

fatores da operação performancial – tempo, lugar, circunstâncias, contextos históricos e 

atuantes. Após apresentar suas histórias, analisaremos uma amostra com base na teoria da 

performance. 

Dentre vários pontos que desenvolveremos, trataremos da transmissão e da recepção 

orais dos contos, observando os seguintes aspectos: quem conta as histórias? Como conta? 

Para quem conta? Quem é seu público? Onde conta suas histórias? Que espaço é esse, 

familiar, escolar, nas ruas? As sessões dos contos são iguais? Qual o repertório desse contador 
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de histórias? De qual fonte foram retiradas tais histórias?  Estes serão alguns dos aspectos que 

procuraremos analisar e interpretar, e com isso ir em busca da identidade e legitimidade desse 

contador através do estudo e análise da performance.  

  No caminhar dessas veredas veremos que o fazer - oral é algo único e singular. 

Tudo se renova em cada sessão que se apresenta. As histórias são sempre contadas e 

recontadas de forma dinâmica e diferente.  
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2 RESISTÊNCIA E VOZ 

 

 

Cultura popular é a cultura que o povo faz no seu 

cotidiano e nas condições em que ele a pode fazer. 

  

 

Alfredo Bosi. 

 

2.1 CULTURA DE MASSA / CULTURA POPULAR 

 

 

 Antes mesmo de falar sobre cultura de massa e cultura popular, refletiremos sobre 

alguns conceitos de cultura. O que é cultura? Existe diferença entre cultura de povos 

diferentes? Uma cultura pode ser mais importante do que outra?  

 Edgar Morin na sua obra Cultura de Massas no Século XX diz que “cultura constitui 

um corpo complexo de normas, símbolos, mitos e imagens que penetram o indivíduo em sua 

intimidade, estruturam os instintos, orientam as emoções”. (MORIN, 1997, p.15). 

Comungando de idéias semelhantes Marilena Chauí na sua obra Conformismo e Resistência 

afirma que “cultura é o campo simbólico e material de atividades humanas, estudadas pela 

etnografia, etnologia e antropologia, além da filosofia” (CHAUÍ, 1994, p.14). Notamos que os 

autores citados, de forma geral, definem cultura como um conjunto de símbolos que 

caracterizam o comportamento do indivíduo. Certamente existe diferença entre as culturas; no 

entanto, não podemos considerar uma mais importante do que outra. Todas têm suas 

peculiaridades, têm seu valor. Peter Burke também acrescenta sobre o conceito de cultura 

afirmando que “cultura é um sistema de significados atitudes e valores partilhados e as formas 

simbólicas (apresentação objetos artesanais) em que eles são expressos ou encarnados” 

(BURKE, 1989, p. 25). Outro autor pesquisador da temática é Alfredo Bosi.  O referido autor 

diz que “a cultura é um processo” (BOSI, 1987, p. 38). Nessa perspectiva, Bosi defende um 
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projeto de cultura numa sociedade democrática onde o conceito de cultura se assemelha ao de 

tradição. Entendemos dessa forma que a força que a tradição exerce numa comunidade 

caracteriza sua cultura, e a valorização dessa cultura fortalece a tradição. Num movimento 

cíclico a cultura de massa e a cultura popular se completam. Bosi também diz que “a cultura é 

sempre um resultado que se conquista” (BOSI, 1987, p. 39).  

Mikhail Bakhtin na obra Estética da Criação Verbal diz que “o encontro dialógico de 

duas culturas não lhes acarreta a fusão, a confusão; cada uma delas conserva sua própria 

unidade e sua totalidade aberta, mas se enriquecem mutuamente” (BAKHTIN, 1997, p. 368). 

É neste dialogo de culturas que a cultura de João Cota converge com outras culturas. A 

cultura internalizada de João Cota, contador de histórias, objeto de estudo deste trabalho, não 

é mais nem menos do que qualquer uma outra cultura. Suas crenças, sua linguagem mostram 

verdadeiramente quem ele é. Na sua presença, na sua voz, na sua prática de contar, 

constatamos seus valores. Por isso, Bakhtin diz que as culturas se enriquecem, respeitando 

suas particularidades. 

Foucault observa que a elite cria os objetos do conhecimento que se tornam objetos de 

poder (FOUCAULT apud CHAUÌ, 1994, p. 29). Estes objetos contribuem, acentuadamente, 

para um único bloco uniformizado. Enquanto Bakhtin fala do enriquecimento das culturas, 

Foucault diz que a elite cria objetos de poder contribuindo, assim, para uma homogeneização 

cultural, desrespeitando culturas, inclusive formas de culturas como a de João Cota. 

Desta forma, notamos que o mundo pós-moderno, vai se tornando um “supersistema” 

englobando outros “sistemas” menores, em tamanho e complexidade. Com a globalização, 

esta realidade se dissemina, sem pretensão de retroagir. Na nossa atualidade, segundo Ortiz: 

“Os homens de negócios costumam dizer que o mundo está cada vez mais idêntico” (ORTIZ, 

1996, p. 169). De acordo com o referido autor percebemos que essa nova ordem mundial 

rapidamente se instalou em diferentes espaços do globo, construindo signos e cristalizando-os 
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universalmente. Dessa forma, as pessoas viajam a diferentes países sem sentir tantas 

diferenças dos seus hábitos e comportamentos. Podemos observar tal fenômeno num produto 

manufaturado nos Estados Unidos da América, o qual pode ser encontrado em qualquer parte 

do mundo. E assim, um modelo uniformizado vai se espalhando por toda terra. Esse espaço 

sem território definido, carregado de significado relacional e identitário, “se esvazia” de seus 

conteúdos particulares, tornando-se capaz de acolher qualquer transeunte, independente de 

sua idiossincrasia. O movimento de desterritorialização está na base da formação de uma 

cultura internacional-popular cujo fulcro é o mercado consumidor, projetando-se para além 

das fronteiras nacionais. Este tipo de cultura caracteriza uma sociedade global de consumo, 

modo dominante no mundo atual. 

É neste espaço que a cultura de massa se origina e emplaca, solidificando suas 

ideologias. Como podemos ver conforme Morin “A cultura de massa integra e se integra ao 

mesmo tempo numa realidade policultural; faz-se conter, controlar, censurar (pelo Estado, 

pela Igreja) e, simultaneamente, tende a corroer, a desagregar as outras culturas” (MORIN, 

1997, p. 16). 

É na construção da cultura de massas que as culturas, como a de João Cota, vão 

ficando à margem, mas mesmo assim, essas culturas conseguem cultivar seus espaços.   Nessa 

perspectiva, a conservação dos valores, a tradição de costumes, a preservação da linguagem 

ainda são vistas como parte integrante das culturas. O que prevalece, no entanto, é a força, o 

movimento natural presente em todas as culturas. 

Um dos mecanismos que a cultura de massa utiliza-se para conseguir seus objetivos é 

através do sistema industrial e mercadológico. Esse sistema tende ao crescimento, à procura 

de lucro, e toda produção de massa destinada ao consumo tem sua própria lógica, que é a de 

máximo consumo. “Sob a aparência da democratização cultural, a informação produz os 

incompetentes sociais e reforça a divisão elite/massa” (CHAUÍ, 1994, p.35). Esta elite 
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manipula os desejos da massa, deixando-a completamente vulnerável. Presa fácil. Limitada 

apenas àquilo que vê. Para usarmos uma expressão de Foucault: 

 

 

A comunicação de massa se insere no campo de tecnologias e vigilância (donde a 

busca da transparência para garantir que tudo pode ser dito e mostrado), regulando-

se pelo ideal panóptico do olho que tudo vê, ou pelo olhar de sobrevôo 

(FOUCAULT apud CHAUÍ, 1994, p. 33). 
 

  

Essa limitação dos olhares gera um sistema de ilusões. Campo movediço, pois faz o 

indivíduo sentir-se incapaz devido a não ter nem isso ou aquilo, sem nada. Ele não está 

preocupado em ser alguém no anonimato da vida, e sim precisa ter algo que lhe represente, e 

fortaleça sua fragilidade.  João Cota, ao contrário, parece viver sem precisar desse universo de 

sombras e ilusões fantasiado pela cultura de massa. A sua razão de viver está nos valores 

aprendidos e apreendidos na sua comunidade onde vive desde sua infância. Marilena Chauí 

observa que: 

 

 

A informação dirigida a essa cultura de massa não cria apenas o “sistema de 

ilusões” da sociedade de consumo – as ilusões são necessárias a todos nós -, mas 
reforça a percepção e o sentimento da necessidade de ser incluído nesse espaço, sob 

pena de converter as perdas numa perda irreversível: a da própria humanidade, 

invalidade pela incompetência (CHAUÍ, 1994, p. 39). 

 

 

Este consumismo desenfreado está caminhando com o sincretismo no que diz respeito 

à homogeneização de costumes e crenças, como cita Morin: 

 

 

A cultura industrial se desenvolve no plano do mercado mundial. Daí, sua 

formidável tendência ao sincretismo-ecletismo e à homogeneização, seu fluxo 
imaginário, lúdico, estético, atenta contra as barreiras locais, étnicas, sociais, 

nacionais, de idade, sexo, educação; ela separa dos folclores e das tradições temas 

que universaliza, ela inventa temas imediatamente universais (MORIN, 1997, p. 

44).  
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Podemos dizer que a cultura de massa é, portanto, o produto de uma dialética 

produção-consumo, no centro de uma dialética global que é a da sociedade em sua totalidade. 

Mesmo assim, João Cota, através de sua prática de contar histórias, resiste a esse mundo 

globalizado, permitindo à conservação de temas ligados à tradição, e ao folclore nordestino 

brasileiro.   

O homem do passado aprendia com o mais velho. As experiências eram repassadas do 

ancião para o mais jovem. Neste tempo, o lazer era um espaço para o repouso e o aconchego 

familiar. Hoje, o lazer, progressivamente, está deixando certas características que conseguiam 

reunir as pessoas para alimentar o espírito consumidor do homem, como maneira de 

completá-lo.  

 

 

O lazer não é mais apenas o vazio do repouso e da recuperação física e nervosa; não 

é mais a participação nas atividades familiares produtivas ou acumulativas, é 

também, progressivamente, a possibilidade de ter uma vida consumidora (MORIN, 

1997, p. 69). 

 

  

Ora, o lazer para João Cota, como será dito de forma mais detalhada no capítulo 

seguinte, era, depois de um dia de trabalho, reunir com os vizinhos para ouvir e contar 

histórias. Hoje, devido suas limitações, praticamente não sai mais de casa; no entanto, diverte-

se contando histórias para seus familiares e professores - pesquisadores. Contudo, algo 

permanece a satisfação de contar histórias. Notamos que não há esse desejo consumidor no 

espírito do contador. O que há é uma valorização ao que apreendeu ao longo do tempo. 

Podemos dizer que essa valorização é inconsciente por parte de João Cota, e ela se manifesta 

em forma de resistência. Retomando o posicionamento de Edgar Morin, ele diz que:  

 

 

Numa civilização em transformação acelerada como a nossa, o essencial não é mais 

a experiência acumulada, mas a adesão ao movimento. A experiência dos velhos se 
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torna lenga lenga desusada, anacronismo. A Sabedoria dos velhos se transformou 

em disparate. Não há mais sabedoria (MORIN, 1997, p. 147).  

 

 

Assim, como podemos imaginar que os mais experientes não têm mais sabedoria? Ora, 

são eles que já viveram inúmeras experiências, são eles que têm em suas memórias um 

tesouro de conhecimento e saberes a ser compartilhado. E João Cota é um desses tesouros 

adormecidos, através de sua prática de contar e transmitir suas histórias. 

Desta forma, nos dias atuais, o velho sábio virou o velhinho aposentado. Esta mudança 

de valores, esta falta de respeito para com os mais experientes, leva-nos a refletir sobre nossos 

valores. A cultura de massa é, por assim dizer, o ópio sociológico da classe média e da 

burguesia do Terceiro Mundo. Neste mundo emergente a imprensa moderna através do 

cinema, rádio, televisão, internet, instaura-se em diferentes partes do mundo. O sistema de 

comunicação de massa é um sistema universal. Conforme Edgar Morin: 

 

 

O indivíduo privado que quer consumir sua própria vida tende a valorizar o 

presente. Fica, além disso, cada vez mais privado de passado; este não lhe fornece 

mais sabedoria e norma de vida; os antigos valores, as grandes transcendências são 

esmagadas por um devir acelerado (MORIN, 1997, p. 175).  

 

 

Esse homem cada vez mais privado de futuro, aliviado das preocupações 

acumulativas, não ousa encarar um futuro promissor. 

Nesta perspectiva, faz-se necessário pesquisar sobre o contador de histórias 

tradicional, no nosso caso, João Cota. Narrador que conhece seus hábitos e crendices. Nas 

suas histórias, bem diferente do mundo vivido pela cultura de massa, encontramos elementos 

que fortalecem a tradição. Pessoas que se preocupam com a tradição, são pessoas que sabem 

valorizar suas raízes. Saber escutar o narrador, aprender com o outro, apreender com a 

experiência do mais experiente, são nuances que podemos encontrar no narrar de João Cota. 
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O interesse de pesquisar sobre o contador de histórias não é preocupação atual. Peter 

Burke na sua obra Cultura Popular na Idade Média afirma que no final do século XVIII e no 

final do século XIX, quando a cultura popular tradicional estava justamente começando a 

desaparecer, inicia o interesse para os intelectuais europeus em pesquisar algo relacionado ao 

povo. Certamente, os artesãos e camponeses ficaram surpresos ao ver suas casas invadidas 

pela classe média, insistindo para que cantassem canções tradicionais ou contassem velhas 

histórias. 

O referido autor cita Adam Czarnocki, que descreve a necessidade de visitar os 

conhecedores da cultura popular:  

 

 

Temos de ir até os camponeses visitá-los em suas cabanas cobertas de palhas, para 

participar de suas festas, trabalhos e divertimentos. Na fumaça que paira sobre suas 

cabeças, ainda ecoam os antigos ritos, ainda se ouvem as velhas canções 

(CZARNOCKI apud BURKE, 1989, p. 37).  

 

 

A necessidade que os estudiosos tinham nesse período é a mesma que temos hoje em 

nos deslocar e conhecer os representantes da cultura popular, no nosso caso o contador de 

história João Cota. 

Peter Burke assinala que a cultura popular, para se manter, precisa ser aceita, e essa 

aceitação é realizada pelo povo: 

 

 

Se o indivíduo produz inovações apreciadas pela comunidade, elas serão imitadas e 

assim passarão a fazer parte do repertório coletivo da tradição. Se suas inovações 

não são aprovadas, elas morrerão com ele ou até antes. Assim sucessivos públicos 

exercem uma censura preventiva e decidem se uma determinada canção ou estória 

vai sobreviver, e de que forma sobreviverá. E nesse sentido que o povo participa da 

criação e transformação da cultura popular, da mesma forma como participa da 

criação e transformação de sua língua natal (BURKE, 1989, p. 138). 
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Nesta perspectiva, pesquisar sobre o contador de histórias João Cota é colaborar para 

manter a chama viva da prática de contar. Manter a prática de contar histórias é saber que a 

cultura popular consegue manter-se, assim como outras culturas. Neste exercício de 

resistência, a tradição vai mantendo seu espaço. 

 

 

2.2 EXISTE UM LUGAR PARA A TRADIÇÃO 

 

 

 Vimos no item anterior que a cultura de massa e a cultura popular estão em toda parte, 

dividindo espaço com outras culturas. Contudo, neste mega sistema há um lugar para a 

tradição. O autor Gerd Bornheim em conceito de tradição define:  

 

 

A palavra tradição vem do latim traditio. O verbo é tradire, e significa entregar, 

designar o ato de passar algo para outra pessoa, ou de passar de uma geração a 

outra geração. Em segundo lugar, os dicionaristas referem à relação do verbo 

tradire com o conhecimento oral e escrito. Isto quer dizer que, através da tradição, 

algo é dito e o dito é entregue de geração a geração (BORNHEIM, 1987, p. 18). 

 

 

O mesmo autor continua dizendo que a tradição não está atrelada apenas ao passado e 

ao presente, mas ao futuro. 

Outro estudioso que discute sobre a tradição é Peter Burke: “ouvir uma canção ou uma 

história tradicional não é tanto ouvir a voz de um indivíduo por talentoso que seja, mas ouvir 

a voz da tradição que fala através dele” (BURKE, 1989, p. 170). Ou seja, através da prática de 

contar de João Cota constatamos esses elementos ligados à tradição. Tradição aqui é 

conservar a prática de contar histórias. “As tradições ocupam um lugar diametralmente oposto 

às convenções ou rotinas pragmáticas” (HOBSBAWN; RANGER, 1997, p. 11). Os costumes, 

as crenças, tudo que venha caracterizar a tradição ainda resiste a essas rotinas pragmáticas. O 

nosso objeto de estudo, João Cota, utiliza-se da prática de contar histórias como um 
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instrumento de manter viva a tradição. É natural que qualquer prática social que tenha de ser 

muito repetida tenda, por conveniência e para maior eficiência, a gerar certo número de 

convenções e rotinas, formalizadas de direito ou de fato, com o fim de facilitar a transmissão 

do costume. 

 Eric Hobsbawn aborda que há diferença entre as tradições genuínas e a invenção das 

tradições. A primeira seria aquela na qual o povo já estaria inserido sem mesmo questionar-se 

de tais modos. Enquanto que: 

 

 

 Por „tradição inventada‟ entende-se um conjunto de práticas, normalmente 

reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas, tais práticas, de natureza ritual 

ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamentos através da 

repetição, o que implica, automaticamente; uma continuidade em relação ao 
passado (HOBSBAWN; RANGER, 1997, p. 09).  

 

 

A prática de contar histórias de João Cota está inserida nas tradições genuínas, embora já 

possam ter sofrido influências dessas tradições ditas inventadas. Considerando que o 

contador, hoje, já não mora mais no sítio, tem sua residência no centro da cidade, e dessa 

forma torna-se mais vulnerável a novas influências do mundo contemporâneo. 

 Podemos dizer que tradição é algo sempre relacionado ao passado. Um passado rico 

em crendices, costumes, reminiscências que brilham no presente. Como seria viver o presente 

sem direcionar um olhar para nosso passado? Seria viver em outro mundo. Um mundo 

estranho que teríamos de nos adaptarmos. Essas sutilezas que vêm à tona fazem as pessoas 

despertarem para sua própria história. Na hora que temos consciência da realidade que 

convivemos, com base no passado, procuramos ser co-responsáveis com o futuro próximo a 

ser construído. João Cota pode ser consciente ou não da sua contribuição, através de sua arte 

de contar, em preservar a tradição. Porém, o que é mais importante é sua generosidade na 

preservação da cultura local. Portanto, respeitar a tradição de um povo é ser integrante 

daquela comunidade, com compromisso de mantê-la viva. 
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 Câmara Cascudo diz que “o Povo guarda e defende sua Ciência tradicional, secular 

patrimônio onde há elementos de todas as idades e paragens do mundo” (CASCUDO, 1971, 

p. 29). As pessoas realmente têm esse campo de força que protege sua tradição e resiste à 

homogeneização das culturas. Percebemos que este grupo concentra-se mais na zona rural do 

que nos grandes centros urbanos, e João Cota é parte integrante desse primeiro grupo, pois 

toda sua vida morou em Porto de Baixo, distrito de Papary, nome antigo da cidade de Nísia 

Floresta. 

 Obviamente que, com o passar do tempo, novas tradições foram inseridas nas 

diferentes sociedades. Geralmente, inventamos novas tradições quando ocorrem 

transformações suficientemente amplas e rápidas tanto do lado da demanda quanto da oferta. 

Às vezes, as novas tradições podiam ser prontamente enxertadas nas velhas; outras vezes, 

podiam ser inventada de acordo com a necessidade das pessoas. 

 Eric Hobsbawn diz que “não é necessário recuperar nem inventar tradições quando os 

velhos usos ainda se conservam”. (HOBSBAWN; RANGER, 1997, p. 16). É neste universo 

de antigas tradições que estamos pesquisando as narrativas de João Cota. Narrativas que, 

neste contexto, significam tradição e valorização do passado. Estudá-las é conservar um 

patrimônio vivo. Câmara Cascudo diz que “a memória é a imaginação no Povo, mantida e 

comunicável pela tradição, movimentando as culturas convergidas para o uso, através do 

tempo” (CASCUDO, 1971, p. 09).  

Na visão de Bakhtin “toda época, em cada uma das esferas da vida e da realidade, tem 

tradições acatadas que se expressam e se preservam sob o invólucro das palavras, das obras, 

dos enunciados, das locuções” (BAKHTIN, 1997, p. 313). Certamente, o ato de contar 

histórias, como o de João Cota, desde sempre, fez parte também dessas tradições acatadas 

pelo povo. Pois, seu instrumento principal é a palavra oral. A voz do contador, juntamente 
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com o corpo, os gestos, o texto, enfim todos os elementos que compõem a performance 

transmitem a história desejada. 

 M. Chauí na sua obra Conformismo e Resistência diz que o Romantismo localiza a 

Cultura Popular como guardiã da tradição, isto é, do passado: 

 

 

Com o Romantismo, delineiam-se os traços principais do que se tornou a Cultura 

Popular: primitivismo (isto é, a idéia de que a cultura popular retoma a preservação 

das tradições que, sem o povo, teriam sido perdidas), comunitarismo (isto é, a 

criação popular nunca é individual, mas coletiva e anônima, pois é a manifestação 
espontânea da natureza e do Espírito do Povo) e purismo (isto é, o povo por 

excelência é o povo pré-capitalista, que não foi contaminado pelos hábitos da vida 

urbana) (CHAUÍ, 1994, p. 19-20). 

 

 

 Não trataremos a Cultura Popular, no Brasil, pelo prisma de uma totalidade que se põe 

como antagônica à totalidade dominante, mas como um conjunto disperso de práticas, 

representações e formas de consciência que possuem lógica própria (o jogo interno do 

conformismo, do inconformismo e da resistência), distinguindo-se da cultura dominante 

exatamente por essa lógica de práticas, representações e formas de consciência. A prática de 

contar de João Cota tem lógica própria, pois consegue se preservar ao longo do tempo com o 

interesse do povo. As histórias do referido contador não tem uma criação individual, e sim, 

coletiva. Pois podemos encontrar as histórias sendo recontadas por outros contadores de 

forma semelhante. A outra lógica das histórias é o distanciamento que o contador tem do 

mundo urbano. 

 Chauí diz que “as ações e representações da cultura popular se inserem num contexto 

de reformulação e de resistência à disciplina e à vigilância. Nela, o silêncio, o implícito, o 

invisível são, freqüentemente, mais importantes do que o manifesto” (CHAUÍ, 1994, p. 33). 

 Na prática de contar histórias de João Cota, constatamos atitudes de resistência à 

totalidade dominante, no entanto, tal prática possui lógica própria, não precisa negar outras. A 
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veemência que ela tem, muitas vezes invisível, implícita, se mantêm no silêncio, 

demonstrando sua potencialidade. “A prática da Cultura Popular (contar histórias) pode tomar 

a forma de resistência e introduzir a „desordem‟ na ordem, abrir brechas, caminhar pelos 

poros e pelos interstícios da sociedade brasileira” (CHAUÍ, 1994, p. 178). 

 Essas veredas que se abrem são onde encontramos vestígios da tradição. E contar 

histórias é uma dessas brechas que goteja para permanência de práticas de costumes do 

passado. Isto é tradição.  

 Câmara Cascudo sublinha que “só conta uma história quem está disposto a viver-lhe a 

vibração incontida, transmitindo-a ao ouvinte ou ao auditório” (CASCUDO, 1978, p. 239). O 

referido autor diz que toda parte de prosa na literatura oral exige um ambiente protocolar para 

sua exibição em qualquer país do mundo, e que noventa por cento das estórias, adivinhações, 

são narradas durante as primeiras horas da noite. Não apenas se explicará a escolha desse 

horário pelo final da tarefa diária como igualmente por ser indispensável à atmosfera de 

tranqüilidade e de sossego espiritual para a evocação à atenção do auditório. 

 Paul Sébillot informa que os velhos irlandeses têm repugnância de contar histórias de 

dia porque traz infelicidade. Os Bassutos africanos crêem que lhes cairá uma cabaça ao nariz 

ou a mãe do narrador transformar-se-á em zebra selvagem. Os Sulcas da Nova Guiné 

acreditam que seriam fulminados pelo raio. Os Tenas, do Alasca, contam estórias de dia, mas 

o local deve estar na mais profunda obscuridade. Essa interdição é a mesma em Portugal e 

Espanha, decorrentemente para o continente americano. Quem conta estórias de dia cria 

rabo... No Brasil diz-se identicamente: “[...] estou eu a contar aqui, essas histórias, sem me 

lembrar do castigo que sofre o contador de histórias de dia... cria rabo de cotia!” (SÉBILLOT 

apud CASCUDO, 1978, p. 235). 

 O horário de contar histórias é ressaltado no fragmento anterior como maneira de dar 

mais sentido aos elementos do maravilhoso contidos na história. Contá-las durante o dia 



 
35 

 

perderia todo encanto. E mais, seria castigado o contador que desobedecesse ao critério. Em 

entrevista, João Cota reforça esta tese quando afirma que depois do trabalho, ao anoitecer, ia 

para casa do avô ouvir histórias juntamente com a vizinhança. À noite, o cenário era perfeito 

para presença de elementos do maravilhoso. 

 Cascudo diz que contar histórias ajuda a diminuir o tédio demorado do tempo: 

“outrora, e hoje, pela noite de trabalho ou à espera da hora do sono, contar e ouvir estória é a 

suprema ajuda para a compridão do tempo” (CASCUDO, 1978, p. 174). 

 Bernardim Ribeiro citado por Cascudo evoca o quadro familiar, no século XVI, de 

uma narração, para as mulheres, as melhores repercutoras na espécie:  

 

 

Quando eu era da vossa idade, e estava em casa de meu pai, nos longos serões das 

espaçosas noites de inverno, entre as outras mulheres de casa, delas fiando, e outras 

rezando, muitas vezes, para enganarmos o trabalho, ordenávamos que alguma de 

nós contasse histórias, que não deixassem parecer o serão longo; e uma mulher de 
casa, já velha, que vira muito e ouvira muitas cousas, por mais anciã, dizia sempre, 

que a ela pertencia aquele ofício. E, então, contava histórias de Cavaleiros 

Andantes (RIBEIRO apud CASCUDO, 1978, p. 171). 

 

 

 Enquanto fiavam ou rezavam, alguém contava estórias de batalhas entre cavaleiros e 

dragões, bruxas e princesas, alimento do maravilhoso, material para a abstração lírica das 

virtudes humanas, elevadas ao grau de heroísmo terreno. Esta função era da anciã de maior 

idade, responsável em transmitir as histórias para diminuir a demora do tempo. Semelhante 

situação acontece no contar de João Cota. Na casa do avô reunia-se com amigos após um dia 

de trabalho narrava histórias e mais histórias também para diminuir o tédio do tempo.  

Cascudo a seguir aborda os motivadores/causadores da literatura oral portuguesa que 

possivelmente contribuíram também para a construção das histórias de João Cota:  

 

 

Pela ordem de sua importância, a literatura oral portuguesa, como qualquer outra na 

espécie, resulta do fundamento comum das estórias populares, de várias 
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procedências, amalgamadas, fundidas num processo inconsciente e poderoso de 

aculturação; e, influência dos livros e folhas de literatura popular, com elementos 

da tradição e o contingente da imaginativa individual do autor (CASCUDO, 1978, 

p. 173). 

 

 

 No exercício de uma tarefa artesanal, contar histórias ensina filhos, netos, amigos, 

molda gerações para um trabalho manual, executado longe dos recursos urbanos, das escolas 

e, no desempenho dessa liderança obtêm o respeito, o amor do seu grupo. Os contadores 

orgulham-se dos papéis que exercem e do que representam para a comunidade. 

 Vera Lúcia Felício Pereira na sua obra O Artesão da Memória no Vale do 

Jequitinhonha relata que “enquanto se trabalha na lavoura ou nos ofícios artesanais, contos e 

causos são contados para moldar gerações no caminho da resistência” (PEREIRA, 1996, p. 

50). 

 É esse caminho de resistência que fortalece as raízes da tradição. A autora diz também 

que:  

 

 

O papel especial exercido dentro das comunidades por aquele que ostenta o dom de 

contar liga-se, de certa maneira, a essa imagem de um saber privilegiado, desse 

discurso poderoso que não pode ser permitido fora do seu lugar e do seu tempo. 

Um discurso cuja finalidade é ajustar o corpo social, por se tratar de um exercício 

paternal, autoritário e legislador (PEREIRA, 1996, p. 50). 

 

 

 Esse dom de contar coloca o contador como uma figura respeitável naquela 

comunidade. Pode-se dizer que contar é o exercício seguro de trazer ao presente as 

características do passado, para cotejá-las cuidadosamente com os traços do presente. “Essas 

narrativas querem mostrar uma possibilidade aceitável de se incorporar, nos hábitos da 

comunidade, características diversas daquelas em que se originaram e, nessa maleabilidade, 

realizar a continuidade com os sistemas de tradição” (PEREIRA, 1996, p. 62). 

 Os contadores temem que um turbilhão de mudanças apague completamente a sua 

história e seus valores, numa sociedade que não quer mais ouvir, nem preservar. “O certo é 
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que o homem procura sempre (e ao que tudo indica, continuará procurando) dar expressão à 

necessidade íntima de contar ou de contar-se” (MARIA, 2004, p. 95). A referida autora diz 

que se mudam as maneiras do contar, alteram-se as funções do contar, inventam-se novas 

formas do contar, mas persiste, irrevogável, o fascínio de contar. 

 Contar, neste contexto, é tradição. Tradição é manter marcas do passado, resistindo ao 

mundo globalizado. João Cota insere-se nessa tradição como um portador da voz dos 

contadores de histórias que continuam, através de sua prática, resistindo a este mundo 

contemporâneo. Este contar alimenta-se da sua essência: a narrativa. Na seqüência 

destacaremos o gênero conto para compreendermos a estrutura da prática de contar de João 

Cota.  

 

 

2.3 AS INTERFACES DO CONTO 

 

 

 Antes mesmo de falar sobre o conto propriamente dito, iremos traçar um breve 

percurso que a língua fez para chegar até este gênero. Sabemos que todas as esferas da 

atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização 

da língua.   

 Mikhail Bakhtin na sua obra Estética da Criação Verbal afirma que “a utilização da 

língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que emanam 

dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana” (BAKHTIN, 1997, p. 279). 

Edward Sapir diz que a língua é “um método, exclusivamente humano e não-institivo, de 

comunicar idéias, emoções e desejos por meio de um sistema de símbolos produzidos 

voluntariamente... [e que] são, antes de tudo, auditivos” (SAPIR apud OLSON, 1995, p. 229). 

Leonard Bloomfield sublinha que “a escrita não é a língua, é meramente um modo de registrá-

la [entendendo esta, evidentemente, como fala], por meio de sinais visíveis” (BLOOMFIELD 
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apud OLSON, 1995, p. 230). A língua escrita, para Sapir, era claramente secundária e 

interessante apenas por fazer corresponder a cada elemento do sistema escrito um elemento no 

sistema oral. Cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, sendo que Bakhtin denominou gênero do discurso. 

 Bakhtin coloca que não há textos puros, nem poderia haver. Dentro do mesmo texto há 

características de vários gêneros diferentes; no entanto, há um que prevalece. “Cada texto (em 

sua qualidade de enunciado) é individual, único e irreproduzível” (BAKHTIN, 1997, p. 331). 

Definição que será ampliada, posteriormente, por Paul Zumthor quando aborda a teoria da 

performance. 

 Sabemos que os textos, ou gêneros, ou melhor, enunciados, se realizam através da 

palavra. Mikhail Bakhtin na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem diz que:  

 

 

A palavra é o fenômeno ideológico por excelência. A realidade toda da palavra é 

absorvida por uma função de signo. A palavra não comporta nada que não esteja 

ligado a essa função, nada que não tenha sido gerado por ela. A palavra é o modo 
mais puro e sensível de relação social (BAKHTIN, 1981, p. 36). 

 

 

 Assim sendo, para o referido autor as palavras são tecidas a partir de uma 

multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os 

domínios. A palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das 

mudanças sociais. O autor diz mais; todo signo resulta de um consumo dentre indivíduos 

socialmente organizados no decorrer de um processo de interação. Razão pela quais as formas 

do signo são condicionadas tanto pela organização social de tais indivíduos como pelas 

condições em que a interação acontece. Uma modificação destas formas ocasiona uma 

modificação do signo. 

 Os autores Havelock e Olson alertam para a importância da cultura oral e o que ela 

ocasiona na cultura escrita. “A cultura escrita, em qualquer estágio de seu desenvolvimento e 
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em termos do tempo evolutivo, é mera „presunção‟, um exercício artificial, um produto da 

cultura, não da natureza, imposto ao homem natural” (HAVELOCK apud OLSON, 1995, p. 

27).  

 

 

Os efeitos da escrita sobre as mudanças intelectuais e sociais não são 

de fácil compreensão... É enganoso pensar a escrita em termos de 

suas conseqüências. O que realmente importa é aquilo que as pessoas 

fazem com ela, e não o que ela faz com as pessoas (OLSON; 

TORRANCE, 1995, p. 14). 

 

  

           Eric Havelock, citado por Olson, diz que as sociedades com cultura escrita surgiram a 

partir de grupos sociais com cultura oral (HAVELOCK apud OLSON, 1995, p.18). 

 É neste universo de cultura oral, no mundo do contador de histórias João Cota, onde a 

oralidade é a principal fonte de comunicação, que as pessoas começam a contar histórias, 

mitos, lendas, contos. Neste mundo onde as pessoas brincam com palavras, transformando-as 

todo tempo. Criando e recriando novas maneiras de utilizá-las para contar e recontar as 

histórias. 

 Em Literatura Oral do Brasil, Câmara Cascudo tenta diferenciar mito, lenda e conto. 

“O mito passa ao estado de lenda e a lenda se torna conto. Invertendo os termos: - um conto 

popular é um fragmento ou material total de uma lenda, esta de um mito primitivo” 

(CASCUDO, 1978, p.105). 

 Cascudo diz que o conto popular revela informação histórica, etnográfica, sociológica, 

jurídica, social. É um documento vivo, denunciando costumes, idéias, mentalidades, decisões, 

julgamentos. Para todos nós é o primeiro leite intelectual. Encontramos nos contos vestígios 

de usos estranhos, de hábitos desaparecidos que julgávamos tratar-se de pura invenção do 

narrador (CASCUDO, 1978, p. 243). 
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 Cada conto é formado por uma série de episódios, de situações sucessivas que são 

vencidas pelo herói. Tais características encontramos nas histórias narradas por João Cota. 

Um encadeamento liga ações que vão sendo superada pelo herói até chegar ao clímax do 

enredo, terminando muitas vezes com um aprendizado. Cascudo faz uma série de 

questionamentos a respeito do conto:  

 

 

O conto, a estória popular, tem uma intenção esotérico-religiosa? É parte de um 

corpo doutrinário fragmento apologético espalhado e reduzido uma fácil 

compreensão para o entendimento imediato e rápido do povo? São esses contos 

imitações dos apólogos lúdicos tornados populares na campanha catequista da 
Índia? Ou ensinamentos morais desligados de uma regra única, restos que emergem 

de uma religião desaparecida? Ou gaya scienza, o alegre-saber, a distração fácil, 

brilhante, em serviço da coletividade, fazendo-a mais doce e sensível pela visão dos 

trabalhos vencidos? Simples lúdus? (CASCUDO, 1978, p. 256). 

 

 

 Acreditamos que o conto seja o conjunto de tudo isso junto e muito mais.  Assistir à 

performance de João Cota é perceber que no seu contar o alegre-saber, a distração fácil, o 

lúdus, ensinamentos morais, experiências de vida estão presentes de forma dinâmica 

contribuindo para as histórias tornarem-se cada vez mais vivas. 

  O folclorista potiguar, Câmara Cascudo, (1978) afirma que é impossível dizer que tal 

conto pertence a tal raça. Os contos são tecidos cujos fios vieram de mil - procedências. 

Cruzam-se, recruzam-se, combinam-se, avivados, esmaecidos, ressaltados na trama policolor 

do enredo. Os contos narrados por João Cota são característicos da região Nordeste. Embora, 

sabemos que chegaram até aqui através da mistura das histórias de negros, brancos e índios. 

 André Jolles na sua obra Forma Simples afirma que “o conto só adotou 

verdadeiramente o sentido de forma literária determinada no momento em que os irmãos 

Grirmm deram uma coletânea de narrativas o título de Kinder-und Hausmärchen [contos para 

crianças e famílias]” (JOLLES, 1979, p. 181). 
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 O referido autor coloca que no discurso da história literária uma nova forma – o conto 

– impõe-se diante da novela. Timidamente no começo, depois com firmeza crescente. Embora 

começasse por ligar-se à primeira, a segunda forma – o conto, entretanto, manifesta desde o 

início uma tendência diversa. Em primeiro lugar, para falarmos em termos negativos, ela não 

se empenha mais em narrar um incidente para descrever todo um acontecimento que não se 

encerra em si mesmo de maneira determinada, o que só ocorre no remate final ou desfecho da 

narrativa; em segundo lugar, tampouco se empenha mais em representar tal acontecimento de 

modo a dar-nos a impressão de um acontecimento real, preferindo trabalhar constantemente 

no plano do maravilhoso. 

 Jolles diz que as personagens e as aventuras do conto não nos propiciam, pois, a 

impressão de serem verdadeiramente morais; mas é inegável que nos proporcionam certa 

satisfação. Por quê? Porque satisfazem, ao mesmo tempo, o nosso pendor para o maravilhoso 

e o nosso amor ao natural e ao verdadeiro, mas, sobretudo, porque as coisas se passam nessas 

histórias como gostaríamos que acontecessem no universo, como deveriam acontecer 

(JOLLES, 1979, p.198).  

Outro autor que define o conto é Júlio Cortázar. Na sua obra Valise de Cronópio, o 

referido autor diz que “um conto é significativo quando quebra seus próprios limites com essa 

explosão de energia espiritual que ilumina bruscamente algo que vai muito além da pequena e 

às vezes miserável história que conta” (CORTÁZAR, 1974, p. 153). Podemos dizer as 

histórias narradas por João Cota caracterizam-se por essa explosão de energia que é 

descarregada de uma só vez pelo narrador. Essa aura envolve o ouvinte de tal forma que lhe 

permite ficar atento no ato de contar. 

 Luzia de Maria na sua obra O que é conto afirma que “o conto foi, em sua primitiva 

forma, uma narrativa oral, freqüentando as noites de lua em que antigos povos se reuniam e, 
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para matar o tempo, narravam ingênuas estórias de bichos, lendas populares ou mitos 

arcaicos” (MARIA, 2004, p. 08). 

 A referida autora coloca dois tipos de contos: o conto como forma simples, expressão 

do maravilhoso, linguagem que fala de prodígios fantásticos, oralmente transmitidos de 

gerações a gerações e o conto adquirindo uma formulação artística, literária, escorregando do 

domínio coletivo da linguagem para o universo do estilo individual de certo escritor. Neste 

trabalho enfocamos o conto popular oralmente transmitido ao longo das tradições, e citamos o 

contador João Cota como mestre na forma simples de narrar o conto. Nos seus contos 

encontramos elementos que expressam o maravilhoso, numa linguagem que fala de aventuras 

fantásticas e oralmente transmitidas de boca ao ouvido. Luzia de Maria também aborda que: 

 

 O conto popular cristaliza-se na tradição oral dos povos, atuando como veículo de 
transmissão de ensinamentos morais, valores éticos ou concepções de mundo, 

sendo fortalecido na memória de consecutivas gerações, a cada noite, a cada serão, 

espécie de legado passando de pais a filhos (MARIA, 2004, p. 12).  

 

 

Diante do exposto, afirmamos que João Cota é um remanescente deste universo. Foi 

na casa do avô, durante noites a fio, que o seu repertório foi se construindo ao longo das 

gerações. A autora destaca que ambiente é adequado para permanência do conto popular oral: 

 

 

O conto popular parece restringir-se apenas aos meios rurais, aos confins da 

civilização, lá aonde não chegou ainda o fascínio da eletricidade, o encanto da 

comunicação visual, espaço em que o aquecimento das noites frias ainda se faz ao 

redor de uma fogueira e o embarque no sabor da imaginação é ainda uma aventura 

coletiva irradiando, paralela ao calor do fogo, uma onda de calor humano 

acendendo fantasias. Ali o conto popular está vivo reformulando-se a cada nova 

exposição (MARIA, 2004, p. 15).  
 

 

Mas ele ressurge na modernidade com os novos contadores de histórias que invadem 

as escolas, bibliotecas e centros culturais contando histórias e mais histórias. 
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 Alberto Lins Caldas, na sua obra Oralidade, texto e história. Para ler a história oral, 

garante que a História Oral não tem objeto, mas algo que podemos denominar matéria, e sua 

grande matéria é o presente. Caldas diz que: 

 

 

O presente é mais presença do corpo, instantâneo da percepção, 

campo vivo dos olhos, das mãos e da língua, o presente é a dimensão 

humana por excelência, onde/quando projetamos e entrelaçamos 

vivamente, bem além das naturalizações, a experiência singular, 

pessoal, grupal e comunitária (CALDAS, 1999, p.57). 

 

 

 No momento atual ao presenciarmos João Cota contando histórias percebemos esta 

interação entre texto, corpo, mente, olhares ativos, gestos sinuosos, enfim linguagens numa 

interação constante. Neste jogo, as experiências, tanto pessoal quanto social, vêm à tona pelo 

viés do contador. 

 Diante disso, constatamos que João Cota é um exemplo vivo de contador de histórias, 

contos e causos na atualidade. Assim como João Cota outros contadores surgirão ao longo do 

tempo. Mesmo sendo repetidos e modificados, os contos não perdem o teor principal de 

interesse daquele grupo social. Vera Lúcia Felício Pereira na sua obra O Artesão da Memória 

no Vale do Jequitinhonha sublinha que “a constante repetição, os causos vão sendo adaptados 

conforme o grupo social, mantendo-se, entretanto, inalterados os conteúdos comuns e 

necessários ao cotidiano das comunidades” (PEREIRA, 1996, p. 31). A pesquisadora do Vale 

do Jequitinhonha diz mais sobre os contos. 

  

Contos e causos são a maneira particular de um grupo social ordenar o pensamento, 

a ação e os sonhos de uma comunidade. [...] os contadores, em suas reuniões, 

reavaliam a difusão de suas idéias e o quanto de pertinência ainda têm seus hábitos, 

seus costumes, com o objetivo de ir adequando o que contam às faces contraditórias 

da civilização e do progresso. Ouvir casos constitui uma forma eficiente de 
entender as vozes do outro e, deixando-o falar, admiti-lo na alteridade (PEREIRA, 

1996, p. 47-48). 
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 O conto surge, de acordo com a pesquisadora, como entidade organizacional que 

direciona aquele grupo social a seguir por determinadas veredas que venham viabilizar suas 

ideologias e suas atitudes. O conto aqui é superação da representação da realidade. 

 Vera Lúcia (1996) afirma que o conto maravilhoso, há séculos transmitido oralmente, 

exerce uma função social. No contar/ouvir do narrador João Cota e ouvintes tornam-se 

cúmplices daquela trama. Neste ínterim, voz, corpo, escuta, comportamentos são avaliados e 

reavaliados. Costumes, hábitos, crenças, tradição, tudo passa a ser visto e revisto com outro 

olhar. Um olhar da experiência diante daqueles principiantes. Um olhar em respeito ao outro, 

dando vez e voz àqueles que na maioria das vezes vivem num mundo marginalizados.  

 

 

O conto popular, fenômeno vivo de ordem ideológica, torna-se forma de reflexão 

daqueles homens que se sentem responsáveis pelos hábitos de uma comunidade e, 

enquanto guias, buscam adequar o grupo às mudanças sociais, aos novos valores, 

sem deixar morrer os comportamentos da tradição (PEREIRA, 1996, p.62). 
 

 

 Pesquisar sobre o conto é, sobretudo, fortalecer os alicerces da tradição. É valorizar 

uma prática social que é inerente ao homem. É fortalecer a memória relembrando 

reminiscências de um passado transmitido através de conhecimentos, saberes, por um 

narrador oral assim como João Cota. 

 Segundo Walter Benjamin (1994) em seu ensaio sobre o narrador, a experiência que 

passa de pessoa a pessoa é a fonte a quem recorreram todos os narradores. Estes são divididos 

em dois grupos através dos seus representantes arcaicos, podemos dizer que um é 

exemplificado pelo camponês sedentário, e o outro, pelo marinheiro comerciante. Esses dois 

estilos de vida produziram, de certo modo, respectivas famílias de narradores. 

 Neste trabalho, reiteramos que o nosso objeto de estudo é o camponês sedentário que 

ganhou honestamente sua vida sem sair do seu país, e que conhece suas histórias e tradições. 

João Cota é este contador de histórias que ainda resiste à contemporaneidade, que conhece e 
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guarda na memória suas crendices, contos, mitos. É sim, conhecedor de sua cultura, 

sobrevivente da narrativa. 

 W. Benjamin (1994) sublinha que o senso prático é uma das características de muitos 

narradores natos. Geralmente, homens simples e ativos. Tais características esclarecem a 

natureza da verdadeira narrativa. Ela tem sempre em si, às vezes de forma latente, uma 

dimensão utilitária. Essa utilidade pode consistir, seja num ensinamento moral, seja num 

provérbio ou numa norma de vida – de qualquer maneira o narrador é um homem que sabe 

dar conselhos. Mas, se “dar conselhos” parece hoje algo de antiquado, é porque as 

experiências estão deixando de ser comunicáveis. Em conseqüências, não podemos dar 

conselhos, nem a nós mesmos, nem aos outros. O conselho tecido na substância viva da 

existência tem um nome: sabedoria. A arte de narrar está definhando porque a sabedoria está 

em extinção. Por este motivo, pessoas sábias como João Cota, conhecedoras do mundo que 

vive vão se tornando cada vez mais rara na atualidade. 

 Conforme o referido autor o primeiro indício da evolução que vai culminar na morte 

da narrativa é o surgimento do romance no início do período moderno. O que separa o 

romance da narrativa é que ele está essencialmente vinculado ao livro. A difusão do romance 

só se torna possível com a invenção da imprensa. O que distingue o romance de todas as 

formas de prosa é que ele nem procede da tradição oral nem a alimenta. Ele se distingue, 

especialmente, da narrativa. A origem do romance é o indivíduo isolado, que não pode mais 

falar exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que não recebe conselhos 

nem sabe dá-los. 

 O romance, cujos primórdios remontam à Antiguidade, precisou de centenas de anos 

para encontrar, na burguesia ascendente, os elementos favoráveis a seu florescimento. Quando 

esses elementos surgiram, a narrativa começou pouco a pouco a tornar-se menos interessante; 

por outro lado, verificamos que com a consolidação da burguesia destacou-se uma forma de 
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comunicação.  Essa nova forma de comunicação é a informação. O saber, que vinha de longe 

– do longe espacial das terras estranhas, ou do longe temporal contido na tradição -, dispunha 

de uma autoridade que era válida mesmo que não fosse controlável pela experiência. Mas a 

informação aspira a uma verificação imediata. Se a arte da narrativa é hoje rara, a difusão da 

informação é decisivamente responsável por esse declínio. Embora toda manhã recebemos 

notícias de todo o mundo, somos pobres em histórias surpreendentes.  

 Nada facilita mais a memorização das narrativas que aquela sóbria concisão que as 

salva da análise psicológica. Quanto maior a naturalidade com que o narrador renuncia às 

sutilezas psicológicas, mais facilmente a história se gravará na memória do ouvinte, mais 

completamente ela se assimilará à sua própria experiência e mais irresistivelmente ele cederá 

à inclinação de recontá-la um dia. W. Benjamin sublinha: 

 

 

Contar histórias sempre foi à arte de contá-las de novo, e ela se perde porque ninguém 

mais fia ou tece enquanto ouve a história. Quanto mais o ouvinte se esquece de si 

mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido. Quando o ritmo do 
trabalho se apodera dele, ele escuta as histórias de tal maneira que adquire 

espontaneamente o dom de narrá-las. Assim se teceu a rede em que está guardado o 

dom narrativo. E assim essa rede se desfaz hoje por todos os lados, depois de ter sido 

tecida, há milênios, em torno das mais antigas formas de trabalho manual. 

(BENJAMIN, 1994, p. 205). 

  

 

 O Contador de história João Cota adquiriu espontaneamente o dom de narrar. Ele faz 

parte de uma rede de contadores que possui o dom narrativo. Esta cadeia de narradores ainda 

consegue resistir neste mundo contemporâneo. E tem que continuar resistindo, pois esta rede 

foi tecida a milênios de anos, em contato sublime de boca ao ouvido.  

 A narrativa, que durante tanto tempo floresceu no campo, no mar e na cidade, é ela 

própria, num certo sentido, uma forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em 

transmitir o “puro em si” da coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela 

mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Nesse universo narrativo 
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a morte é a sanção de tudo o que o narrador pode contar. É da morte que ele deriva sua 

autoridade. Em outras palavras, suas histórias remetem a histórias naturais. 

 Não se percebeu devidamente até agora que a relação ingênua entre o ouvinte e o 

narrador é dominada pelo interesse em conservar o que foi narrado.  Para o ouvinte imparcial, 

o importante é assegurar a possibilidade da reprodução. A memória é a mais épica de todas as 

faculdades. Somente uma memória abrangente permite à poesia épica apropriar-se do curso 

das coisas, por um lado, e resignar-se, por outro, com desaparecimento dessas coisas, com o 

poder da morte. 

 A reminiscência funda a cadeia da tradição, que transmite os acontecimentos de 

geração em geração. Ela corresponde à musa épica no sentido mais amplo. Ela tece a rede que 

em última instância todas as histórias constituem entre si. Uma se articula na outra. 

 Benjamin cita Pascal para falar mais sobre a reminiscência: “ninguém morre tão pobre 

que não deixe alguma coisa atrás de si. Em todo caso, ele deixa reminiscência, embora nem 

sempre elas encontrem um herdeiro” (PASCAL apud BENJAMIN, 1994, p.212). 

 No caso do avô de João Cota, ele encontrou um herdeiro: João Cota, que carrega 

reminiscências. Um herdeiro que conduz a chama acesa do contar histórias. Chama essa que 

ainda consegue se manter viva. Uma tocha que pode se apagar, agora com João Cota, por falta 

de herdeiros contadores de histórias. Constatamos que na família de João Cota não há até 

agora alguém que queira aprender a contar histórias, assim, essa tradição conservada pelo 

contador corre o risco de desaparecer.   

 Quem escuta uma história está em companhia do narrador; mesmo quem a lê partilha 

dessa companhia. Mas o leitor de um romance é solitário. Nessa solidão, o leitor do romance 

se apodera ciosamente da matéria de sua leitura. Quer transformá-la em coisa sua, devorá-la. 

 O grande narrador tem sempre suas raízes no povo, principalmente nas camadas 

artesanais. Assim definido, o narrador João Cota figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe 
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dar conselhos: não para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o 

sábio. Pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não inclui apenas a 

própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador assimila à sua 

substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer). Seu dom é poder contar sua vida; sua 

dignidade é contá-la inteira.  João Cota é o homem que poderia deixar a luz tênue de sua 

narração consumir seus ouvintes. Nessa perspectiva, o narrador apresenta-se como 

remanescente de um passado através de sua prática de contar. Ao mesmo tempo, ao narrar 

suas histórias no presente acende a possibilidade de um ouvinte passe para o papel de 

contador dando continuidade a essa rede de contadores de histórias tradicionais. 

 

 

2.4 MEMÓRIA E SABENÇA 

 

 

 O conto é a matéria prima do contador de histórias. É dessa essência que se nutre o 

narrador. Através dela ele conta, reconta, inventa, reinventa histórias e mais histórias. 

Geralmente, a fonte que jorra sabedoria para alimentar tais histórias é a memória. Nessa 

viagem ao passado ativando a memória, é como se tudo fosse sendo reconstruído. E nessa 

construção e reconstrução que os saberes, sabenças são transmitidos pela voz do “profeta do 

futuro, o contador de histórias autêntico” (JOLLES, 1979, p.191). Nosso portador da voz 

poética, objeto de nosso estudo, contador de histórias João Cota utiliza-se como fonte para 

contar as histórias sua memória. 

 

  

Criar uma narrativa não significa mentir deliberadamente ou, como devem fazer os 

escritores de ficção, usar um fragmento da memória para a elaboração de uma 
história; ao agirmos assim, buscamos uma verossimilhança que satisfará a nós e a 

nossos ouvintes. O objetivo de qualquer narrativa é a verossimilhança (BRUNER; 

WEISSER apud OLSON, 1995, p.145).  
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Como afirma os autores, narrar é tentar relacionar passado e presente, imaginação e 

realidade, é provocar no ouvinte a curiosidade de descobrir enigmas que só existem nas 

histórias e confrontá-las com a realidade. Este caráter da verossimilhança é encontrado no 

contar de João Cota, pois ele sempre reconta as histórias envolvendo personagens, espaço, 

enredo, tempo, de forma tal que o ouvinte sinta-se parte integrante daquela história, sendo 

cúmplice do narrador. “A narrativa oral tem sido analisada tanto como evidência sobre o 

passado quanto como evidência sobre a construção do presente” (GRUIKSHANK apud 

FERREIRA; AMADO, 2006, p.155). 

 O contador João Cota, vive no presente, entretanto, suas marcas originais estão no 

passado. Um passado que é acessado pela memória até o presente. Na realidade, o olhar do 

narrador está no futuro. “O contador busca na memória os bons tempos em que ser admitido 

nas conversas e no relacionamento social das pessoas idosas consistia em honra e privilégio 

para os mais moços” (PEREIRA, 1996, p. 25). Observamos que a memória é a fonte 

inesgotável de consulta do narrador. É através dela que os mais idosos conseguiam reunir 

grupos de jovens que se sentiam envaidecidos com aquela experiência.  

 Esta prática social de contar histórias inibe o isolamento do homem, pois a mesma 

consegue agrupar inúmeras pessoas de forma prazerosa. A pesquisadora do Vale do 

Jequitinhonha sublinha que: 

 

 

Os fios motivadores da convizinhança quebram o isolamento territorial, tecem o 
relacionamento solidário e criam momentos necessários à partilha de 

conhecimentos. Esse contato de „contar tudo‟ é feito na troca de lembranças, nos 

comentários sobre o trabalho comum, para que, na troca de experiências diárias, se 

avalie em conjunto a sabedoria que se obtém do viver. Um contar de ensino e 

aprendizado (PERREIRA, 1996, p. 24).  
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Não tem como ouvir João Cota narrando suas histórias e não perceber esta relação de 

ensino aprendizado abordado pela autora citada. A cada história contada, o ouvinte atento 

conhece e apreende saberes, construindo e reconstruindo conceitos. 

 Percebemos que a memória preserva os contos orais e, nesta mesma complexidade, 

mistura informações lidas, vistas ou ouvidas, noções acumuladas por várias gerações, que se 

juntam aos experimentos atuais, concretos para o narrador, no momento de contar. Dessa 

substância origina-se uma alquimia feita de conselhos, sugestões práticas, ensinamentos e 

normas de vida que, além de matéria das narrativas, se transforma no suporte da consciência 

de si da coletividade. Fundem-se aí, também, os elos dessa cadeia de narradores que, através 

dos contos, revela sua própria óptica do processo histórico em que figuram como 

coadjuvantes esquecidos. Vera Lúcia Felício Pereira (1996) sublinha que: 

 

 

Os contos, nascidos de lembranças e testemunhos repassados de família em família, 

tornam-se o fundamento móvel da memória coletiva da comunidade, significando 

para ela a forma de resistir e permanecer, apesar das dificuldades (PEREIRA, 1996, 
p. 32). 

 

 

 João Cota, no seu contar, consegue transmitir, não apenas suas crenças. Ele representa 

através de suas narrações os anseios daquela comunidade. Simboliza uma memória coletiva. 

Estas atitudes fazem com que aquele determinado grupo se consolide, cristalize suas idéias e 

pensamentos, resistindo a uma homogeneização que se alastra por todo mundo. 

 Esta resistência do contador de histórias e sua comunidade acontecem, podemos dizer, 

de maneira ingênua, sem intencionalidade de afastar novas formas de comportamento. Este 

grupo tem zelo pelas suas crenças, religião, “o contador para fortalecer seus laços com seu 

meio, através da memória re-visita fatos, eventos, culturas” (PEREIRA, 1996, p. 57). Nesse 

contexto, segundo Caldas: 
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A memória é também garantia da constante modificação e permanência da 

dialogicidade e da polifonia, perspectivações das linguagens, nos sentidos da fala e 

da escrita, do corpo, das relações interpessoais e na constante criação da identidade 

narrativa (CALDAS, 1999, p. 62). 

 

 

  A identidade narrativa não se realiza mais eficaz na escrita nem na oralidade.  

 

 

O equilíbrio seria a sabedoria que não se reflete nem na escrita do saber legitimado, 

nem na oralidade do saber popular, mas na sabença de um olhar ao derredor. Olhar 

crítico que não se eterniza no passado, mas o confronta com o presente para 

reinventar imagens (PEREIRA, 1996, p. 48).  

 

 

  A reinvenção de imagens se dá por meio de uma consulta ao passado.  

 

 

Sem a existência do passado, é a memória um dos suportes das múltiplas formas de 

existência do presente permitindo a continuação que reproduz as condições de vida, 

o equilíbrio e as referências grupais (CALDAS, 1999, p. 62).   

 

 

Dessa forma, a memória torna-se imprescindível. Através dela, novos olhares serão 

construídos, novas imagens irão surgir naquele universo do contador de histórias João Cota. 

Ecléa Bosi, na sua obra Memória e Sociedade sublinha que: 

 

 

Um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que não conhecemos 

pode chegar-nos pela memória dos velhos. Momentos desse mundo perdido podem 

ser compreendidos por quem não os vivem e até humanizar o presente (BOSI, 

1994, p. 82).   

 

 

A autora coloca que é apenas pela memória dos velhos que podemos ter acesso a uma 

riqueza presa no passado, e dessa forma contribuir para a humanização dos dias atuais.  
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O velho, de um lado, busca a confirmação do que se passou com seus antepassados, 

em testemunhos escritos ou orais, investiga pesquisa, confronta esse tesouro de que 

é guardião. De outro lado, recupera o tempo que correu e aquelas coisas que, 

quando as perdemos, nos fazem sentir diminuir e morrer (BOSI, 1994, p. 83).  

 

 

Se o adulto não dispõe de tempo ou desejo para reconstruir a infância, o guardião da 

sabedoria, o velho se curva sobre ela. O jovem adulto vive acelerado no devir do 

contemporâneo, o velho alimenta-se do passado, consultando sua memória e transmitindo 

experiências. Ora, João Cota é exatamente este velho sábio que sempre curva-se ao passado 

para enriquecer suas experiências. Sabemos que sua prática social de contar é uma maneira de 

contribuir para a humanização do presente. 

 As pesquisadoras Marieta de Moraes Ferreira e Janaína Amado (2006) apontam na 

obra Usos & Abusos da História Oral, citando Henry Rousso, que “a memória, no sentido 

básico do termo, é a presença do passado” (ROUSSO apud FERREIRA; AMADO, 2006, p. 

94).   As autoras citadas acrescentam que a memória é também uma reconstrução psíquica e 

intelectual que acarreta de fato uma representação seletiva do passado, um passado que nunca 

é aquele do indivíduo somente, mas de um indivíduo inserido num contexto familiar, social, 

nacional. Ou seja, toda memória é coletiva. Seu atributo mais imediato é garantir a 

continuidade do tempo e permitir resistir à alteridade, ao “tempo que muda”, às rupturas são o 

destino de toda vida humana. 

 

 

Teme-se que a cultura de massa empobreça „nossas memórias originais‟ e que uma 

versão homogeneizada tome seu lugar. Teme-se também perder a comunidade e a 

identidade, já que a tecnologia de massa modifica não só nosso sentido do 

temporal, mas também a natureza especificamente especial do lembrar 

(THOMSON; FRISCH; HAMILTON apud FERREIRA; AMADO, 2006, p. 90). 

 

 

Neste sentido, estudar as narrações contadas por João Cota avivadas por “nossas 

memórias originais” é contribuir para esse movimento de resistência que valoriza nossa 
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cultura. É prestigiar, ao mesmo tempo, os costumes daquela comunidade e sua própria 

identidade.  
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3 JOÃO COTA: portador da voz poética 

 

 

Todo conto é assim predeterminado pela aura, 

pela fascinação irresistível que  

o tema cria no seu criador. 

 

Júlio Cortazar 

 

 

3.1 JOÃO COTA: tendo vez e voz 

 

João Alves Barbosa nasceu no dia 30 de Março de 1919 em Porto de Baixo, localidade 

rural de Papary, atualmente, município de Nísia Floresta, situada na região norte do agreste do 

estado do Rio Grande do Norte. Porto de Baixo fica a 50 km da capital potiguar, a cidade de 

Natal. Neste ambiente o casal de agricultores João Alves Barbosa e Rosa Amador de Lima 

gerou nove filhos. Quatro mulheres: Terezinha, Severina, Antonia, Marina; e cinco homens: 

Manoel, José, Francisco, Agrício e João. João Alves Barbosa, ou melhor, João Cota, nome e 

apelido herdado de seu pai, teve na sua infância momentos harmoniosos ao lado de sua 

família, num ambiente doméstico, cercado pela proteção da mãe e dos conselhos paternos. 

O tempo foi passando, João Cota crescendo, e uma tristeza lhe incomodava, e que até 

hoje perpetua. O fato de não saber ler. Diz que tentou de todas as formas, mas nunca teve 

êxito na sua vida estudantil. Brinca ao manifestar a sua frustração por não haver aprendido a 

ler nem a escrever: “[...] eu, das letras só conheço o „A‟ porque parece os cambitos de uma 

cangalha, o „O‟ porque parece cum fundo d‟ua xícra e o „S‟ porque parece cum armador de 

rede”.  ... No entanto, partindo do pressuposto que o processo de leitura se inicia mesmo antes 

de conhecer alguma letra, a leitura de mundo (FREIRE, 2003, p. 14), podemos constatar que 

seu João não tem consciência da riqueza de suas histórias. Do que adianta decodificar as letras 

e não conseguir produzir sentido? Nas narrações orais, João Cota não utiliza a escritura, mas 
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exprime sentido através de sua voz. Nas suas histórias, podemos encontrar elementos 

autobiográficos; etapas de sua própria vida, assim como, elementos etnográficos; marcas da 

história e da cultura do povo no qual ele está inserido.  

É através da palavra oral que o contador transmite suas “verdades” conseguindo 

interagir socialmente. Mikhail Bakhtin na sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, 

afirma que: 

 

 

A palavra é o fenômeno ideológico por excelência. A realidade toda da palavra é 

absorvida por sua função de signo. A palavra não comporta nada que não esteja 

ligado a essa função, nada que não tenha sido gerado por ela. A palavra é o modo 

mais puro e sensível de relação social (BAKHTIN, 1981, p. 36).  
 

 

A voz do contador é o instrumento que utiliza para narrar suas histórias, mantendo 

viva a prática de contar, interagindo com os membros daquela comunidade e estreitando os 

laços socialmente. 

 João Cota é insistente. Luta pelos seus objetivos. Não se conforma por não ter sido 

alfabetizado. Assim, vai à procura de professores em Porto de Baixo, cidade onde nasceu, e 

em Nísia Floresta. Chega até pensar que os mestres tinham “marcação” nele. Vejamos o que 

diz João Cota a esse respeito:  

 

 

Me lembro, pena do meu coração, ter tido muita vontade, muita vontade de saber 

menos assinar meu nome, mas não teve jeito. Parece inté os professor tinha 
marcação em mim. Eu não sei por quê. No Porto tinha um, eu nasci no Porto de 

Baixo. Falei com ele. Ele me respondeu, não ensino não, que já tenho muito. Eu 

disse p‟ra ele, amigo me insine que eu quero aprender assinar meu nome [...] ele 

não quis. Vim embora p‟ra casa. Quando foi num outro dia sobe que aqui na rua 

tinha um. E eu vim. Falei. A mesma coisa ele me explicou. Aí eu pedi a Deus que 

tirasse aquela maginação que eu já procurei dois num quisero. De certo mermo, é 

eu mi criar sem saber nada, só o que vós me deu (Informação verbal
5
). 

 

                                                
5 A partir desse fragmento de texto, as citações que estiverem referenciadas como “informação verbal” têm como 

fonte as entrevistas concedidas pelo contador de histórias João Cota e sua esposa dona Geralda  no período de 

outubro a dezembro de 2006. 
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O que podemos constatar é a realidade de uma educação caótica, desumana, sem 

respeito ao aluno. Desta forma, Deus foi o consolo para alguém que se autodenomina “sem 

saber de nada”. 

 A vida de João Cota e sua família foram caracterizadas por muita humildade, carência 

e muita vontade de melhorar as condições de vida. Ele, para ajudar seus pais no sustento da 

família, trabalhou durante algum tempo vendendo tempero na rua. A venda era um sucesso. O 

dinheiro arrecadado era para comprar produtos de primeira necessidade:  

 

 

Eu ainda me lembro, eu morava com mamãe e papai lá no Porto de Baixo. Eu ia 

vender tempero. Agora de vintém e dois vintém. Quando cheguei na calçada de 

Maroca de Góis, lá p‟ra frente da igreja era uma carreira de fio que tinha. Eu tô na 

frente da casa dela. Eu botava a banca de tempero ali na ponta da calçada, e eu 

gritava: olhe o tempero! De vintém e dois vintém! Sei que um dia quando cheguei, 

ora, foi num instante, acabou-se. (Informação verbal). 

 

  

 Esta simples prática de vender tempero, esse exercício repetitivo alimenta a 

permanência da cultura e da tradição. Mesmo de maneira inconsciente ou não, João Cota 

praticava atitudes que vinham solidificar seu mundo. Um mundo simples, composto por 

pessoas simples. No entanto, nessa simplicidade há nuances de resistência ao novo. Vera 

Lúcia Felício Pereira diz que:  

 

 

Esse movimento de resistência é uma tentativa consciente de encontrar formas 

adequadas para se defender das influências externas e de algum modo obter a 

adesão dos que desejam seguir o mesmo caminho, para preservar uma cultura e 

uma tradição (PEREIRA, 1996, p. 25). 
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 Diante das dificuldades encontradas, lutando pela sobrevivência, procurando ajudar 

sua família, João Cota ainda encontrava maneira de se divertir e mostrar o seu lado de garoto 

esperto.  

Certo dia, ao terminar seu trabalho de vender temperos, sua mãe pediu para comprar 

farinha. Neste ínterim, acontece um elemento surpresa, o vintém (moeda de circulação na 

época) não tinha mais valor; então, com esse dinheiro, João Cota engana dona Maroca, 

proprietária da mercearia, utilizando-se da seguinte artimanha: 

 

 

...meu filho, você vendeu o tempero? Vendi mamãe. Agora você vá no Porto 

comprar farinha. Ai eu cheguei na casa da mulher, a dona da venda, dona Maroca. 

Chamei. Ela estava fazendo cocada. Me dê esse dinheiro de farinha. Oh João vai ter 

visita na tua casa hoje p‟ra comprar tanta farinha? Agente come e guarda o outro. 
Ai deu uma cuia de farinha. Carrerão p‟ra casa. Meu filho esse dinheiro deu p‟ra 

essa farinha todinha! No outro dia, passei na porta da mercearia, ai a dona disse, 

João você diga a sua mãe, comadre Rosa, qui aquele dinheiro não voga mais não. 

Ai eu disse, mais dona Maroca agente já comeu. É de perder mamãe perca a 

senhora que tem ... e não paguei! (Informação verbal). 

 

 

 Como podemos constatar, trata-se de uma realidade, repleta de muito sacrifício, e 

também de muito bom humor, otimismo para vencer as atrocidades do meio. João Cota 

também conta o início do seu namoro com dona Geralda, fiel escudeira, namorada e esposa 

até hoje. Entre risos e gargalhadas de dona Geralda, ele relembra e entoa cantigas de amor, 

dedicada à amada: 

 

 

Já são horas Maria já dorme 

Em seu berço bordado de flores 

Talvez ainda ela esteja acordada 

Margurando as saudade de amores. (Informação verbal).  

 

 

  João Cota explica essa modinha que ele cantava a caminho da casa da namorada e 

discorre, em tom moralizante, como se davam os namoros em seu tempo de jovem, fazendo a 
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comparação com os dias atuais. No seu contar nos transmite também, em tom de brincadeira e 

saudosismo melancólico, a sua experiência de jovem namorado, que trabalhava como “cativo” 

e se divertia participando das danças e brincadeiras da sua época: 

 

 

[...] cantava quando vinha do namoro. Naquele tempo quando a gente namorava, eu 

e os outo da minha idade, ninguém tinha liberdade que tem hoje não. Eu bebi muita 

água sem te sede (risadas)... eu trabaiava seis dias da semana e pescava numa lagoa 

que tinha aqui treis dia por semana. Minha mãe mermo dizia: meu fio você nem 
agüenta. Num é pá menti não, eu dizia: eu vou trabaiá prá um dia se Deus quiser eu 

saí do cativeiro. Eu era cativo. Eu e meu povo da minha casa tudim era cativo.Os 

divertimento era Pastora, Boi de Reis, Lapinha... Eu era Mateu de Boi de Reis6, fui 

gajeiro de Marujada. Eu vou falá a verdade meu amigo! Eu nesse mundo aqui, de 

meu Deus, graças a Deus, eu só não fiz robá nem quere o que dos outo (...) 

(Informação verbal).  

 

 

 

 Neste destaque sucinto da fala de João Cota é possível notar diversos aspectos 

relevantes que inseridos em seu discurso, arrebatam o ouvinte/espectador, de imediato, a uma 

reflexão, transitando do plano lingüístico para o plano moral, ético, cultural e social. “Eu bebi 

muita água sem te sede”, quer dizer que era preciso usar de artifício para afastar os pais da 

moça da sala para poder namorar a sós por alguns minutos. Assim, era o costume dos pais 

naquela época, vigiarem as filhas moças que eram educadas para casarem. De outro lado, ele 

faz um relato de sua vida sob o ponto de vista do trabalho e das condições sociais.  Apresenta 

uma pequena amostragem das condições em que vivia e ainda vive o seu povo, “Eu e meu 

povo da minha casa tudim era cativo”. Sob os aspectos culturais, seu João cita as 

manifestações populares das quais participava como divertimento, algumas ainda praticadas 

hoje em sua região, o Pastoril, o Boi de Reis, a Lapinha e a Marujada.  

                                                
6 Manifestações culturais, fonte de divertimento de João Cota. Boi de reis, também conhecido como Boi 

Calemba ou Bumba-Meu-Boi é um auto popular que trata da morte e ressurreição de um boi. Os personagens 

que participam da brincadeira são em número de quinze, dentre eles está o Mateus. A lapinha é um auto 

religioso, criado para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Marujada, Fandango, Chegança, auto que evoca as 

grandes aventuras dos navegantes portugueses. 
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 Dona Geralda para retribuir a declaração de amor de seu amado, canta uma modinha 

em sinônimo desse grande amor de sua vida: 

 

 

Amei, ele era uma anjo 

Que roubou-me o sossego que eu vivia 

Só era ele neste mundo que eu via 

Só era ele que neste mundo eu amava 
Já tive um amor que me consagra 

Aquele anjo que na vida adorei 

Ainda mesmo tu deixando minha amizade 

Não a quem faça eu me esquecer de teu amor. 

Ainda é de esperar por ti meu anjo 

Para dar prova que a ti tenho amizade 

Quando chegares no altar do matrimônio 

Ai eu serei a tua esposa de bondade. (Informação verbal).  

 

 

 

 Dona Geralda gargalha ao terminar de cantar a melodia, lembrando do tempo do 

namoro, afirmando que o anjo era ele, João Cota, o seu eterno amor. Este clima de harmonia 

ainda é presente em João Cota, aos 89 anos, e dona Geralda, aos 83 anos. Sempre juntinhos. 

As histórias os tornam cúmplices. Ao contar as histórias, um não larga o outro. Atualmente, 

devido à debilitação da saúde, moram na residência do filho Paulo em Nísia Floresta, na rua 

Dr. Antonio de Sousa, 157, centro. Porém, relembram demais o aconchego de morar na sua 

antiga casinha sozinhos.      

 

 

3.2 O CONTADOR DE HISTÓRIAS E SUA PRÁTICA 

 

 

João Cota é um senhor simples autêntico contador de histórias. Seu repertório vem em 

sua maioria da tradição oral. Cresceu escutando o avô contando histórias, e a partir daí foi 

formando o seu repertório ao longo de sua vida. A voz do avô, nas noites enluaradas de Nísia 

Floresta, foi o alicerce para que seu neto, mais tarde, se tornasse um contador de histórias. Ao 
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chegar em casa, após uma longa escuta, o pai encantava-se com a capacidade do filho de 

memorizar tantas histórias, como ele mesmo afirma: 

 

Quando eu era menino, garoto, ia p‟ra casa do meu avô, o pai de mamãe, ele 

contava aquela história e eu escutando. aí, quando chegava em casa contava a papai 

e mamãe. Papai dizia: mais meu fio como é qui você ouce uma história e vem de lá 

p‟ra cá, não se esquece e conta todinha dereita? É. Minha memória é assim papai! 

(Informação verbal).  

 

 

 Ao ouvir as histórias de seu avô João Cota foi gostando, e sentindo vontade de ouvir 

cada vez mais. Ele conta que além da voz do avô, recorreu aos folhetos de cordéis. Pedia 

sempre a alguém que comprasse os versos na feira, e, mais ainda, implorava  que a pessoa 

lesse em voz alta para ele aprender outras histórias. Desta forma, conseguia memorizar e 

somar mais histórias no seu repertório. Vejamos a passagem: 

 

 

Quando não era assim (ouvindo a voz do avô), eu, mandava, porque antigamente 

saia uns versos de Zé Garcia p‟ra vender na rua, nas feiras. Eu mandava comprar. 

Ele fazia muitos versos p‟ra vender na feira. Eu, agora, como não podia ir todo mês 

p‟ra feira. Eu mandava comprar uns versos de Zé Gárcia. E quando chegava, eu 

mandava... quando eu estava em casa, no trabalho, mandava uma pessoa lê, e eu 

escutando. Quando era no outo dia eu contava tudinho a quem quisesse ouvir. 

(Informação verbal). 
 

 

 Câmara Cascudo registra o romance de José Garcia na sua obra Vaqueiros e 

Cantadores. O autor afirma que o romanceiro é relativamente novo, mas de imediata 

popularidade. O enredo retrata deliciosamente o sertão de outrora, com as pegas de barbatão, 

escolhas de cavalos para montar, rapto de moças, assaltos de cangaceiros, chefes onipotentes 

e vaqueiros afoitos, cantadores famosos e passagens românticas. Aí os cantadores narravam às 

histórias passadas. Romances de amor, guerras políticas, lutas de cangaceiros, tudo era 

evocado. O romance de José Garcia é dessa época e diz o seguinte nesta estrofe: 
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De tarde José Garcia 

chegou de uma vaquejada  

com mais de vinte vaqueiros 

na mão tendo uma guiada 

galopando em seu cavalo 

na frente de uma boiada. (CASCUDO, 1999, p. 238). 

 

 

 Cascudo retrata que o romance é de circulação popular. Este fato, certamente, 

favoreceu para o acesso de o contador João Cota ter bebido nesta fonte. Embora não tenhamos 

conseguido encontrar elementos semelhantes entre o romance de José Garcia e as histórias 

narradas por João Cota, podemos supor que se trata do mesmo personagem, pois ambos falam 

de uma temática popular. Outro ponto que deixa marcas de alguma relação é a feira. Lugar 

onde seu João adquiria os folhetos. Lugar onde os romances eram, geralmente, veiculados.  

 Ora histórias contadas por seu avô, ora, histórias lidas por alguém nos cordéis de Zé 

Garcia adquiridos nas feiras. Estas foram as principais fontes da formação do repertório do 

contador, destacando a primeira, pois foi através do contar do avô que João Cota ia escutando 

as histórias e compreendendo a relação existente entre o contador com o ouvinte. Este 

exercício de ouvir fez e faz com que o contador transmita suas histórias preservando marcas 

das histórias ouvidas em Porto de Baixo. Explicando ao pai a capacidade que tinha em 

recontar as histórias, a resposta sempre era a mesma: “minha memória é assim papai”. O pai 

ficava encantado com a capacidade do filho em conseguir contar e recontar as histórias, tão 

facilmente.  

 Ao longo do tempo, João Cota foi se tornando com o aprendizado, um contador de 

histórias na região. Depois de um dia de trabalho, à noite, as pessoas se reuniam para ouvi-lo. 

Tanto as crianças quanto os adultos paravam para, através das histórias receberem 

ensinamentos que só os mais experientes sabem recebê-los e dá-los. Este ritual dava-se num 

clima respeitoso, agradável, onde no meio de tanta gente acontecia um fenômeno que era o fio 

condutor do encontro, onde todos eram, silenciosamente, submissos a algo imponente naquele 
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instante: a voz e a vez do contador de histórias. Esse era um momento grandioso, como 

podemos observar no fragmento abaixo: 

 

 

Juntava pessoas, mi cercavam, eu ficava no meio. Só contando Histórias.[...] eram 

crianças e adultos. Os crianças ficavam calados e os adultos perguntavam a mim: 

oh Jão. Eu digo: inhô. Se fosse muler, eu dizia: inhora. Que graças a Deus, papai mi 

criou pobre, mais eu sabia respeitar (Informação verbal). 
 

 

 

 Peter Burke assinala que esta reunião de pessoas para ouvir histórias é característica de 

algum tempo atrás:  

 

 

Os séculos XVI e XVII é que poderemos imaginar o cenário das narrativas 

tradicionais: o contador de histórias em sua cadeira – se havia alguma – ao pé do 
fogo numa noite de inverno, ou o grupo de mulheres reunidas numa casa para fiar e 

contar estórias enquanto trabalhavam (BURKE, 1989, p.132).  

 

 

João Cota é um remanescente desse período, aprendeu a contar suas histórias na 

companhia de uma roda de amigos, transmitindo o que aprendeu com o avô. A preparação 

para contar as histórias acontecia naturalmente. As pessoas chegavam, o aglomerado ia 

aumentando, o círculo estava formado, e a figura mais importante daquele instante 

encontrava-se no centro: o contador de histórias João Cota, contando e recontando suas 

histórias. 

 Esse ajuntamento de pessoas, aos poucos, foi tornando costume na localidade. Toda 

noite tinha a casa de algum amigo onde todos se reuniam para mais uma sessão de histórias.  

 

 

O que une as pessoas em uma comunidade é esse reconhecimento compartilhado, 

essa sensação „eu sei que você sabe que eu sei o que você quer dizer‟. Quanto mais 

estreita a ligação, quanto mais presumivelmente compartilhada a comunidade, 

menor será seu tamanho – e mais poderosos serão seus efeitos sobre os pertencentes 

a seu círculo (BRUNER; WEISSER apud OLSON; TORRANCE 1995, p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

156).  
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A valorização dos membros da comunidade torna-os mais resistentes, mais fortes, 

mais humanos. João Cota conhece todo aquele povo que se reunia com ele, assim como todos 

o conheciam. Este laço de amizade, em conhecer tudo sobre o outro, na maioria das vezes, 

une as pessoas. Esta cumplicidade era necessária para que no momento do contar tudo fosse 

compartilhado. 

 Outro autor que aborda a questão da importância da autoridade dos que vivem na 

comunidade é Alberto Lins Caldas:  

 

 

Uma comunidade tem trilhas virtuais que devemos percorrer e desdobrar se 
queremos entendê-la. Essas trilhas são, para nós, simples narrativas; para os que 

vivem na comunidade são pessoas que podem falar porque viveram e possuem a 

autoridade e o respeito por terem vivido, por terem comungado e criado a 

identidade comunitária (CALDAS, 1999, p. 94).  

 

 

João Cota, feliz daquela situação, protagonista daquela história, conta a satisfação de 

contar as histórias, de ser o contador daquele lugarejo: “Eu tenho prazer, assim, de mi lembrá e 

contá o qui passou-se comigo, como o qui eu fazia. Mais graças a Deus, perante a Deus, nunca fiz mal 

a ninguém [...]”(Informação verbal). 

Sobre esse procedimento tão natural, prazeroso e espontâneo de contar histórias, 

Barthes afirma que “quanto mais uma história é contada de uma maneira decente, eloqüente, 

sem malícia, num tom adocicado tanto mais fácil é invertê-la, enegrecê-la, lê-la às avessas. 

Essa inversão, sendo uma pura produção desenvolve soberbamente o prazer do texto” 

(BARTHES, 2004, p. 34). Nesse contexto, constatamos no contar de João Cota a satisfação, o 

prazer e a alegria em contar e recontar suas histórias, concordando com esse tom adocicado 

abordado pelo autor citado.  
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 O contador João Cota diz que a comunidade hoje não se preocupa em manter a 

tradição e a permanência de contar histórias. Antes havia essa preocupação, e as pessoas 

encontravam na voz de alguém anônimo, uma maneira de aprender, socializar-se e respeitar-

se. Ele afirma que essa prática era bem mais presente no passado devido à ausência de leitura 

escrita por parte da grande maioria: “No tempo dos meus pais contavam mais porque antigamente a 

maior parte do povo era analfabeto” (Informação verbal). 

Na atualidade, João Cota narra às histórias ao lado de sua esposa dona Geralda. 

Acreditamos que sejam os percalços da terceira idade. Notamos que ela está sempre ao seu 

lado. Ele explica que existe uma razão especial nesta parceria. Constatamos que dona Geralda 

ajuda-o a contar. Repreende quando necessário, sem agredi-lo. Esta dupla aconteceu 

naturalmente, diz ele: “É porque se eu dissé alguma palavra errada, aí, ela (dona Geralda) diz, não tá 

certo não. É por isso. Ela ajuda a contá as histórias” (Informação verbal). 

Na visão de Zumthor “Os anciãos, exemplos vivos, são os depositários da memória 

coletiva” (ZUMTHOR, 1993, p. 86). João Cota com apoio de dona Geralda é esse condensado 

de sabedoria coletiva. Através de suas histórias encontramos traços da memória popular. 

Exemplos de nosso patrimônio vivo, João Cota e dona Geralda contribuem como guardiões da 

cultura popular brasileira. Através dos mais experientes é que as outras gerações se orientam.  

  João Cota afirma que as pessoas ainda querem escutá-lo, embora o público agora seja 

outro. Não é mais a vizinhança, parentes, amigos que se reuniam nas noites de Porto de 

Baixo. E, sim, alunos, professores e pesquisadores que se dedicam em estudar os fenômenos 

da oralidade. Ele comenta que veio procurá-lo algumas pessoas de Nísia Floresta para escutá-

lo contando histórias, mas ele não se interessou: “Escutam. Agora vinha uma, duas, três pessoas 

aqui p‟ra eu conta histórias. Aí, eu disse: homi, eu vou acabá com isso. Já vieram duas pessoas, duas 

vezes, não contei, deixaram. Eu já estou...” (Informação verbal). 
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 Segundo Lourdes, nora do contador João Cota, diz que ele não se mostra interressado 

em contar mais histórias aos moradores de Nísia Floresta.  Ele e sua família sempre nos 

receberam de forma gentil e agradável, sem indiferença alguma. 

  João Cota diz que não há mais interesse em aumentar seu repertório de história. 

Justifica que antigamente, através da voz do avô e a leitura lida por amigos dos cordéis, 

tornava-se mais fácil. Hoje, sente-se com sua saúde debilitada e a idade um pouco avançada. 

Motivos que o levam ao desestímulo, de acordo com que diz nesse fragmento: 

 

 

Agora, eu não tô ligando mais não. Mais antigamente, a pessoa lia o verso, eu 

contava tudinho. Agora, não eu já tô com oitenta e tantos anos, já tô velho, já não 

quero mais, tô só esperando o que Deus mandá (Informação verbal). 

 

 

 Embora seu público não seja mais os vizinhos, seus compadres e comadres, crianças, e 

sim  professores, pesquisadores, alunos que estudam os fenômenos da oralidade, o contador 

de histórias João Cota através de suas narrações orais ainda consegue manter a tradição e a 

permanência de costumes e crendices aprendidas e apreendidas, resistindo a um modelo 

uniformizado. Esta “literatura oral é mantida e movimentada pela tradição. É uma força 

obscura e poderosa, fazendo a transmissão, pela oralidade, de geração a geração”. 

(CASCUDO, 1984, p. 168). As gerações se passaram, mas a prática de contar histórias 

permanece viva  através da tradição.  

 Na construção do perfil do contador de histórias João Cota, iremos caminhar nas 

veredas de suas narrativas.  

 

 

3.3 NAS VEREDAS DAS NARRATIVAS DE JOÃO COTA 
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Ao longo de sua vida, João Cota ao ouvir as histórias de seu avô e escutar os causos 

lidos e relidos nos cordéis foi construindo e aperfeiçoando seu repertório. Neste momento, 

faremos uma caminhada nas veredas de algumas das histórias do narrador de Nísia Floresta, 

esboçando uma amostra deste universo oral. Roland Barthes na sua obra O grau zero da 

escritura diz que:  

 

 

Nesses momentos em que o escritor acompanha as linguagens realmente faladas, 

não mais a título pitoresco, mas como objetos essenciais que esgotam todo o 

conteúdo da sociedade, a escritura toma como lugar de seus reflexos a fala real dos 

homens (BARTHES,1971, p. 98). 
 

 

E é nesse mundo da fala do contador João Cota que iremos nos debruçar no seu 

repertório, buscando pesquisar sobre esse tesouro de linguagens que são suas histórias.  

  Iniciaremos com a história do aparecimento da santa padroeira da cidade de Nísia 

Floresta, Nossa Senhora do Ó. Narra João Cota que, quando Nísia Floresta era ainda uma vila 

e pertencia ao Município de São José de Mipibu, alguns homens foram pescar e encontraram 

a imagem num arbusto à margem do rio. Voltaram para a localidade e em seguida dirigiram-

se a São José, onde ficava a paróquia. Relataram o acontecido ao vigário, que inicialmente 

hesitara em acreditar neles. Porém, após insistirem, o vigário resolveu acompanhá-los até o 

rio. Chegando lá, o vigário constatou a presença da imagem e resolveu levá-la para a igreja, 

colocando-a em um nicho. No outro dia o vigário percebeu que a imagem não se encontrava 

no local em que fora colocada. Falou com os pescadores. Estes foram até o rio onde a tinham 

achado e lá estava a imagem, no mesmo lugar. Tornaram-na a levar para igreja e ela de novo 

desaparecera, voltando ao local de origem. Este fato repetiu-se por três vezes, até que o padre, 

levando o caso ao conhecimento da diocese, resolveu que seria construída uma igreja no local 

onde a imagem foi encontrada, que é hoje a igreja de Nossa Senhora do Ó. Dizem que 

debaixo dela corria um rio. 
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 Esta história, diz João Cota que ouviu de seu pai e de seu avô, Vejamos a história: 

 

 

HISTÓRIA DO APARECIMENTO DE NOSSA SENHORA
7
 DO Ó. 

 

Uns caboco foram pescá no rio e encontraro Nossa Senhora encima dum-a aninga 

no canto do rio, quando chegaram lá em São José foram falá com o Pade: “Seu 
vigaro nós fumo pescá e encontramo uma image encima duma aninga”. Aí o Pade: 

“que mentira caboco!” “Né mentira não seu vigaro”. “Eu só acredito se vi”. “Apoi 

vamo mais nóis”. Quando chegaram na beira do rio, disseram: “é aqui em cima seu 

vigaro”. Tava lá apertadinha lá encima. O Pade disse: “mais eu num sei nadá”. O 

caboclo diz: “suba aqui nas minha costa”. O vigaro pá nas costas do caboco. O outo 

saiu atrás, trevessaro o rio...pronto seu vigaro pode desapeá. O vigaro desapiou. Ele 

disse: “tá vendo a image”. O pade disse: “de verdade mermo! Nossa Senhora”. Aí o 

vigaro disse: “acreditei em vocês cabocos”. “vamo levá prá São José”. Aí disse 

assim: “e como é qui nós vai levá”. “Do jeito qui o sinhô vei nóis vamo”. Aí ele 

pegou a image e muntou-se no caboco, o caboco trevessou pó lado de cá. Quando 

trevessou: “Vamo se embora?” “Vamo”. Quando chegou lá o pade, em São José... 
(contava meu pai, eu tô contando, mais porque vi meu pai contá e o pai da mãe de 

mamãe. Ele contava pra mim ouvi. Ele dizia vou contá, meu fio, pá daqui mais uns 

tempo você contá a outos). Pronto, aí trouxero a image, desocupou um nicho e butô 

Nossa Senhora. Quando foi de manhã, meu sinhô! O pade abriu a Igreja, cadê 

Nossa Senhora? Aí o Pade se aperreia: “Meu Deus”! Num butei essa santa aqui e 

ela num tá. Mandô chamá, os caboco vieram, ela tava na merma aninga. Eles levaro 

trei veis e ela voltou. Aí apareceu um Frade em São José. O pade contou a estora, aí 

ele disse: “o jeito é fazê uma igreja”. Foi feita essa igreja. Aqui era um rio cadeloso. 

E assim ficou Papari...Papari...Papari (Informação verbal). 

 

 

 Na versão contada por João Cota notamos que se mantiveram alguns elementos chaves 

da história, mas, ao mesmo tempo, ele reestrutura-a com muita criatividade. Mikhail Bakhtin 

na sua obra Estética da Criação Verbal diz que: 

 

 

Ao lado dos gêneros padronizados, existiram, e continuam a existir, claro, gêneros 

mais livres e mais criativos da comunicação verbal oral [...] a maior parte desses 
gêneros se presta a uma reestruturação criativa (BAKHTIN, 1997, p. 303).  

 

 

                                                
7 Nossa Senhora, sob as mais variadas denominações, é padroeira de inúmeras cidades do Brasil e do mundo. 

Temos, por exemplo, dentre outras: Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte - SP, padroeira do Brasil 

e Nossa  Senhora da Apresentação, padroeira de Natal-RN. As formas pelas quais foram encontradas as imagens 

das padroeiras citadas acima são semelhantes. Em ambas as histórias as imagens foram vistas por pescadores. A 

história da Virgem Aparecida consta no livro do folclorista Câmara Cascudo Lendas Brasileiras.  
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Constatamos essa criatividade na performance de João Cota ao contar a mesma 

história. Observamos que em algumas das histórias ele narra de uma forma, em outra em 

acrescenta, ou omite algum dado fornecido anteriormente. A criatividade do narrador não 

cessa, pois em cada nova sessão de conto novas ações irão surgir, dinamizando as histórias. 

 A seguir João Cota conta a história do Batatão, registrada na região com este nome, 

mas que recebe o nome de Boitatá em outras regiões no Brasil. 

 

 

BATATÃO 

 

Eu namorava mais essa daí (esposa dona Geralda), e o cunhado dela, um cara 

chamado Jão Bento, tava trabaiando no campo de mostração(?), e ele já tinha 
casado, casou-se premero de que eu. A irmã dela morava lá em Pedo Polino, acula 

dento, e Jão trabaiava no campo arrancano toco de noite e eu trabaiva por o dia, e 

quando tinha tempo trabaiava um pedacinho de noite. Toda noite eu ia lá... pra 

dento! Por um camim esquisito, chei de cana. Aí o povo dizia assim: “Jão! Donde 

tu vem?” “Eu vem lá de seu Odilon. Ela mora mais a irmã e marido dela... e eu vou 

prá lá namorá um pedacinho”. Aí diziam: você ainda se assombra. Aí eu digo: “eu 

num tem medo de alma não”. “Home! Você se assombra”. Aí disse assim: “e o 

batatão? Quando o batatão aparece, você assusta?” eu digo: “po batatão eu tem 

remeido”. Aí disse: “Você sabe?” eu digo: “sei!” “Quem le ensinou?” “Foi papai. 

Que quando eu visse o batatão podia fazê...acabou-se!” “E o batatão o qui é?” “O 

qui é?” É um home qui ele morreu, agora, era um fio desobediente o pai. Aí o pai 
brigava cum ele, ele chamava o pai de batatão. Aí o pai dizia: fio num diga isso 

cumigo qui um dia quem vai sê o batatão é você. Qui quando o fio morreu virou 

batatão. A praga do pai pegô no fio. Qui quando ele vinha pá atentá um, era aquele 

fogo no corpo e aquela cara no mei. O qui visse uma vez e não tivesse corage era 

assombrado. Quando foi um dia eu tava pescano mais papai e eu vi ele. Digo: 

“papai! Olha o fogo acula!” Diz ele: “é o batatão meu fio, num olhe pra lá qui é pá 

num vê a cara. Num olhe prá lá não!” e eu digo: “ta certo”. Disse: “olhe pra baixo”. 

Pegô um fosco e riscou. Desapareceu! E papai disse: “olha! Vê se tem medo”. Eu 

olhei, cadê fogo? Cadê nada! O remeido do batatão é esse, o camarada avistou, 

riscou um fosco...e aí...Mais é uma coisa assim: uma cara no mei daquele fogo 

(Informação verbal). 

 

 

 Em seu livro Literatura Oral no Brasil, Câmara Cascudo registra algumas 

informações sobre o batatão realizado pelo venerável José de Anchieta em 1560: “Baetatá, 

Batata, Batatão, Batatal, Bitatá, Boitatá, fixado como sendo cousa de fogo, o que é todo fogo, 
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um facho cintilante correndo daqui para ali, acometendo e matando indígenas[...]” 

(CASCUDO, 1984, p. 119). 

 Cascudo diz que a versão moralizadora no nordeste do Brasil sobre o Batatão dá-se do 

Fogo-do-Compadre-com-a-comadre. O facho correndo é o Compadre com a Comadre. Para 

esse mito convergem muitas outras de características luminosas. 

 Em Nísia Floresta, o Boitatá é chamado de “fogo do Batatão”. Dizem os moradores 

mais antigos que “quem ousa andar a pé pelas matas se depara com ele”. Dizem também que 

o Batatão é uma grande bola de fogo multicolorida que segue as pessoas. 

 Na narrativa de João Cota, a moral da história, é um alerta aos filhos pela falta de 

obediência aos seus pais. Pois na história o filho desobedece ao pai e é castigado virando uma 

bola de fogo, ou seja, um Batatão. Esta versão moralizante é diferente da citada pelo 

pesquisador potiguar Câmara Cascudo.  

 A história da Mãe D’água é outro clássico de nosso folclore. Assim reconta João Cota 

a história, encantando os ouvintes. 

 

 

MÃE D’ÁGUA 

 

[...] Eu me lembro da mãe d‟água. Me lembra e vi! O povo mais velho dizia que 
mãe d‟água era uma moça incantada. Agora, era incantada, num sabe, pro quê o pai 

dizia uma coisa, ela respondia, o pai dizia uma coisa, ela respondia... Que quando 

foi um dia ela foi tomá banhi no rio, aí o pai disse: “fia minha! Você num vá!” “Eu 

vou! Que você num me empata!” “Num vá minha fia!” “Vou!” aí o véi disse: “vai? 

Tumara que vira numa mãe d‟água e vire um rio cadeloso!” aí pronto. Não 

obedeceu o pai, tava tumano banhi. Quando ela tava tumano banhi, lá vem o pai. 

Quando ela avistou o pai, diz: “hi! Lai vem papai!” Aí deu aquele supapo...tá o 

rião! Ela aí: “tibungo!” dentro d‟água. Quando o pai chegou: “Minha fia num tava 

aqui?” ...Encantou-se! Ficou chamando ela, a mãe d‟água, aí no meio do rio taboão. 

Por detrás dessa cerâmica passa o rio taboão. Agora ninguém sabe mais aonde é o 

rio não, que os propietrario num abriro mais o rio. 

Ali, naquele poste morava um véi chamado Alexandre. Ele prantava cana na beira 
do rio, do lado de lá. E aí atravessava o rio... aí ele me chamou. Eu era garoto. “Ô 

Jão.” Eu digo: “inhô?” você qué i trabaiá?” Eu digo: fazer o quê, seu Alexandre?” 

“Eu vou cortá cana...muito gado... o carreiro vai buscá cana...quando 
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chegá...desapiá e abri a porteira prá mode ele entrá...eu queria que você fosse 

pastorá. Ficá pastorando na postera  mode o gado num entrá. Qué i prá lá?” eu digo: 

quanto 777 é que o sinhô mim dá no correr do dia? Ele diz: “eu le dô doistões todo 

dia.” E eu trabaiava aqui na rua a tostão, ele botô doistões, eu digo: “Eu vou. Então, 

eu digo: “mamãe”!” mamãe disse: “o qui é?” “Seu Alexandre mim chamou prá i 

pastorá a portera lá do cercado dele, donde tem as cana, mode o gado num invadi, 

mim paga doistões por dia. Eu vou mãe?” aí mamãe disse: é meu fio... se você vê 

qui pode i...qué i, vá. Aí digo: “poi eu vou, ganhar doistões por dia”. Pois quando 

foi mei dia in ponto, no premero dia, seu Alexandre vei po engenho, cumê, e levá 

uma garapinha prá mim. Pois bem, cumeu e foi deitá, e eu fiquei. Aí peguei um 

cavalo de coquero que fiz... e botei um cambito...e saía puxando, qui era prá num 
cuchilá... que quando olhei po pau de coqueiro no mei do rio, tava aquela moça! 

Moça bonita! Eu olhei bem prá ela, assim na bera do rio! Que quando seu 

Alexandre chegou, eu digo: “seu Alexandre!” ele disse: “o qui é meu fio?” “Seu 

Alexandre, eu vi uma dona agora mei dia. Bonita!” “aonde menino? Você tá 

brincano comigo não?” eu digo: “não!” “eu tava brincano cum meus cavalos, aí eu 

me lembrei e olhei aquele pau de coquero aqui no mei do rio. Vi uma moça. Olha! 

Toda de branco, seu Alexandre, bonita! Sentada no pau de coquero olhando pa 

trás...eu disse assim, agora é qui eu vou vê aquela  moça de perto. Qui quando eu 

saio de lá pra cá, qui vou chegano cumo daqui nesse muro... aí eu disse: virge 

Maria! Tinha uma pessoa... e num tá mais aí”. Aí eu disse: “seu Alexandre! Eu vi 

ela! Quando ela mergulho a terra abriu, e acabou-se!” diz ele: “ali era uma pessoa 
incantada... por isso chama, a mãe d‟água”. Ai num avistei ela mais nunca... Mãe 

d‟água, eu vi... era bonita! Dava vontade de parti prá cima dela e cumê todinha! 

(risadas) (Informação verbal). 

 

 

 De acordo com Câmara Cascudo na sua obra Dicionário do Folclore Brasileiro 

(1988), mãe D‟água é conhecida em todo Brasil pela sereia européia, alva, loura, meio peixe, 

cantando para atrair o enamorado que morre afogado querendo acompanhá-la para bodas no 

fundo das águas. 

  João Cota inova com sua versão, incluindo-se na narrativa como testemunha ocular, 

mais uma vez a presença do cunho moralizante da obediência. Segundo o narrador João Cota, 

era uma moça que se encantou em um rio, porque desobedecera ao pai. Dessa forma, a 

história de João Cota novamente tem um sentido diferente do conceituado por Cascudo. 

 Nessa história, ele também faz uma denúncia social. Desta vez, não é sobre as 

condições de trabalho, e sim sobre o descaso que as pessoas têm com meio ambiente: “por 

detrás dessa cerâmica passa o rio Taboão. Agora ninguém sabe mais aonde é o rio não, que os 

propietario num abriro mais o rio”. Diante de uma colocação desta, o narrador critica e 
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mostra-se atento à violência com que o homem trata a natureza causando destruição, às vezes 

irreversíveis.   

 Aparecem, ainda, outros aspectos inovadores na história, são imagens que despertam a 

sensualidade e o erotismo, ressaltando, ao mesmo tempo, um caráter cômico: “Mãe d‟água, eu 

vi... era bonita! Dava vontade de parti pra cima dela e cumê todinha”! (risadas) (Informação 

verbal). 

 Percebemos que o contador de histórias reconta de forma diferente as histórias do 

Batatão e Mãe D‟água. Nosso objetivo, neste momento, é mostrar ao leitor que essas histórias 

ainda estão vivas porque estão sendo a cada dia recontadas. Se por algum motivo parássemos 

de contar histórias, certamente elas desapareceriam.  

 André Jolles na sua obra Formas Simples cita Arnim – dos irmãos Grimm – para 

sinalizar a importância dessa prática de contar: “se não nos instiga a contá-lo de novo, se não 

nos mostra como voltá-lo a contar em termos atuais, o conto antigo perde todo seu valor e 

poder de atração”. Arnim insiste vigorosamente neste ponto: “o conto fixado acabaria por ser 

a morte de todo o universo do conto” (JOLLES, 1979, p. 186). Contar e recontar as histórias 

são formas de mantê-las vivas. Sem o exercício de reinventá-las, certamente, com o tempo, as 

histórias morreriam. 

 Em seguida, apresentaremos mais uma história, a do segredo da lagoa do Papebinha. 

Trata-se de uma lagoa próxima de Nísia Floresta, na qual se ouve no meio da noite o ranger 

das rodas de carro-de-bois. Segundo João Cota, um carro-de-bois passava perto da lagoa e os 

bois com sede correram para beber água. O carreiro nervoso, disse um nome feio e os bois 

afundaram na lagoa com o carro. 
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PAPEBINHA 

 

Diz qui é incantada. Papebinha. Vinha um carrero cum carro-de-boi carregano 

madeira. Num sei quantos engenhos tinha por aqui... e tinha os carreiro prá carregá 

lenha de lá pra cá, viu? Sei qui o carrero quando chegou aí no papebinha, mei dia in 

ponto, os quato boi puxando o carro, aí os boi tava cum sede, viro a lagoa, correro 

pra dentro da lagoa. Ah! Meu sinhô! Aí o carrero se aperriou e disse nomi fei, aí os 

boi entraro lagoa adento cum carro e tudo... nunca não, tem gente qui tarde  da noite 

oice o carro cantá.(Informação verbal)  

 

 

 Esta história é uma das mais difundidas no litoral do Rio Grande do Norte. Além dessa 

versão de João Cota, registraram outras no município de Extremoz. Cascudo a fixou como 

uma das histórias mais representativas do Nordeste denominando-a “lenda do Carro-caído”. 

 Essa narrativa, como toda história também tem um cunho moralizante. O pobre 

carreiro, por utilizar-se de palavras chulas e de baixo calão, foi punido rigorosamente.  

  João Cota narra ainda a história de um “reinado encantado”. Essa nos parece menos 

conhecida. Fala-se de um morro próximo a uma lagoa, onde ele era acostumado a pescar com 

seu pai e com seus companheiros: 

 

 

O MORRO GRANDE (UM REINO ENCANTADO) 

 

Ali no morro grande, o povo diz qui tem um reinado encantado. Eu ia pescá cum 

papai e ouvia o galo cantá de madrugada na chã do morro, o galo cantá. O galo 

cantava. Aí eu dizia: “papai”. Ele: “o que meu fio?” “Nesse morro mora gente?” 

Papai dizia: “Não, ali tem um reinado encantado”. Dizia povo. “Oxente! Tô 

ouvindo um galo cantá”. Papai disse: “Num tô ouvindo não”. “mai eu tô”. Qui 

quando foi um dia, eu inventei de fazê um picnite... e fumo fazer o picnite. Qui 

quando chegemo na frente do morro grande, dissemo: “Vamo butá comida no 

fogo?” Digo: “bem, são treis, um vai pescar o peixe, outro vai fazer o fogo e eu vou 

lá na chã do morro”. Lá em cima é plano, é uma beleza... bem quando eu vou 

subindo, chego lá em cima na chã, olho assim prá baixo, tava uma toceira de 
bananeira verde, a coisa mais bonita! Olha o cacho de banana! Toda madura! Aí, po 

arte nem sei de que, me deu vontade de cagar (risadas), e eu cum oio no cacho de 

banana. Eu digo, ói eles tá lá embaixo, eu vou já tirá banana. Quando cheguei 

debaixo da bananeira mim deu vontade de cagá (risadas). Eu pá! Arriei as calça. 

Cagá. Quando terminei de cagá, arranquei um ramo, passei no rabo, qui levantei as 

calça, qui olhei po lado, cadê banana, cadê nada? Cadê banana, cadê nada? E vou 

lá... percuro. Cadê? Quando chego cá, conto aor menino. Digo: “rapaz! Tinha um 

cacho de banana, o mais bonito do mundo!” “aonde?” “na chã do morro”. “E cadê 

banana?” “Encantou”. E contei a eles. Quando chegou em casa contei a papai. E 

digo: “papai! Vi um cacho de banana, mais bonita! Lá no morro grande”. Ele disse: 
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“aquilo ali tem um reinado encantado, agora se você num visse ia aparicê de novo a 

você, mais você já viu num aparece mais”. 

Qui quando foi no outo dia, ou dia ou mais, eu fui pescá de tarrafa mai um home 

chamado bimbim. Ele jogava a tarrafa e eu governava a canoa, num é? Eu sei qui 

quando chegou in frente o morro grandão, ele jogou a tarrafa, qui quando ele jogou 

a tarrafa! Cadê a tarrafa querê vim? Ele disse: “Jão! A tarrafa tá engaiada”. Eu digo: 

“home! Será qui foi... “cá num tem peda”. Ele foi puxando e a canoa já ia 

assim...digo: “coidado rapaz! Se não nós apanha água”. Ele disse: “é o peso da 

tarrafa”. Digo: “coidado! Coidado!” qui quando levantemo na flô d‟água: os dois 

aro do tacho... “Jão!Vem de lá pra cá!” “vem butá esse tacho cumigo na canoa”. E 

digo: “home! Home!” disse: “não... e deve sê esse que nós peguemo hoje, e nós 
agora cum esse tacho chei de ouro vamo saí da misera! O tacho ia afundano cum 

canoa e tudo. Aí eu digo: “vira o tacho”! Vira o tacho! Se não nós vamo afunda  

também. Qui quando ele virou o tacho, tava chei de garrafa. Mais qui depressa ele 

pode tirá uma garrafa. Fumo embora, quando chegou no camin, na lagoa, ele disse 

eu vou repará o que qui tem dento dessa garrafa. Qui quando destampou a garrafa, 

butou um bucadim na palma da mão, era aquela arêa, arêa em pó. Disse. “Ora”! Eu 

pensei qui era ouro”. Aí já dispejou aquele negoço todim dentro d‟água e tampou a 

garrafa e jogou na proa da canoa. Qui quando chegemo no Porto, fumo contá a 

estora, qui quando contamo a estora, tinha um home na rua comprano ouro véi. Aí 

conforme contamo a estora, o orive qui compra ouro véi tava ouvino tudim. Aí diz: 

“E aonde tá essa garrafa qui você dispejou?” digo: “tá lá na proa da canoa, nós 
dexemo lá”. Diz: “Vá lá pega”. Ele foi lá pegá e trouxe. Aí o orive pegou e dispejou 

um poquim daquele pó na mão dele. Diz: “Ah rapaz! Tudim aqui é ouro em pó, se 

você num dispeja dentro da lagoa, só essa aqui,tava sua vida ganha” (Informação 

verbal). 

 

 

Esta história não se encontra registrada, não sabemos se foi inventada por João Cota 

ou sua fonte é a oralidade, isto é, autor anônimo. Ao que parece, sim, pois não há indícios de 

que seja do conhecimento comum da região. É importante notar a presença do maravilhoso e 

a moral da história: a bananeira que desaparece e o tacho cheio de ouro que afunda quando o 

companheiro de João Cota manifesta a cobiça, “cum esse tacho chei de ouro nós vamo saí da 

misera”.  

Prossegue o narrador em suas narrativas, agora falando de pagãos, almas e botijas. 

Histórias muito comuns no imaginário popular, especialmente na região Nordeste, sendo ele 

protagonista em todas elas, “agora, alma eu vi muita! E pagão chora”. 

 

 

                                         PAGÃO 
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Vocês acredita qui pagão chora? Poi é mermo... é na incruziada e portêra de 

curra. Aí na frente, nesse bar, era um curra do finado Mane Pere, pai de Aniso 

Pere. Aí enterrou um pagão. Eu ia namora em tamaromba e vinha tarde da noite, 

qui quando eu vinha passano uma noite aí  menino chorou. chorou! Digo: “Ai 

menino!” Fiquei calado num disse a ninguém, qui quando fui nouta quinta-feira, 

qui vou passano, o menino chorou. Eu contei a Mane Pere  Mane  Pere disse: 

“Jão! Foi um pagão qui entarro aí na portera do meu curra”. Ele disse: “pode 

batiza qui num chora mais”. Eu batizei. Já faz 57 ano, só qui eu moro aqui, e o 

pagão num chorou mais (Informação verbal)  

 

 

É chamada pagã toda criança que não foi batizada. No Brasil, há uma gama de 

superstições ligadas ao pagão. Dizem que, morrendo pagão, só poderá ser enterrado junto à 

porteira dos currais ou nas encruzilhadas. Segundo Cascudo: 

 

 

Como não pode ir para o céu, porque não é cristão, nem para ao inferno, porque não 

pecou, o pagão vagará pelo limbo e reaparecerá sempre, nas encruzilhadas, 

esquinas de cemitério, pátios de fazenda, estradas solitárias, choramingando pelo 

batismo (CASCUDO, 1972, p. 659). 
 

 

A literatura popular está repleta de histórias de almas penadas, vultos e assombrações. 

Em muitas narrativas, a alma aparece não só para assustar, mas para dar boas notícias e 

conselhos.  

De acordo com Câmara Cascudo (1972), aparecem também as almas para indicarem o 

lugar da existência de tesouros que em vida ocultaram, e outras vezes fazem estas revelações 

em sonhos. 

Outro tema bastante recorrente no imaginário nordestino é a descoberta de algum 

tesouro. A botija no Nordeste é o mesmo que mina, dinheiro enterrado, tesouro. São comuns 

as histórias de tesouros enterrados como precaução de roubos e furtos. 

Cascudo informa, ainda, que os tesouros dados pelas almas dependem de certas 

condições: missas, orações, pagamento de dívidas e obediência a algumas regras 

indispensáveis, como trabalhar à noite, ir sozinhos, etc. 
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Em suas narrações, João Cota menciona algumas particularidades, como, por exemplo, 

não aceita a mina que a alma oferece para ele e Pedro Polino. Em seu diálogo com a alma, ele 

diz: “se fosse para mim só eu aceitava tua mina, mais é pra eu e outro, eu num quero” 

(Informação verbal). 

Num outro momento, ele nos informa que dos parceiros que tiraram a mina, um em 

vez de mudar-se para um lugar acima, mudou-se para baixo, morrendo poucos dias depois, 

“qui quem tira mina num desce não. Pois bem... no lugá dele tê subido”. 

 

 

BOTIJA 

 

(...) Agora alma eu vi. Ali! Duas alma vei mim dar dinheiro. Quando eu mim casei 

logo...batendo na porta... Eu mim assentei na rede, qui eu só gosto de dormi de 
rede. Bateu de novo! Da premera vez eu num respondo, da segunda eu pregunto 

quem  é. Bateu a premera vez eu assentei na rede, bateu à segunda, eu preguntei: 

“quem é?” diz: “é pade Cabra!” “Diga seu vigaro” “qui o sinhô qué?” Me dissero 

qui ele tinha ido pá Nata e por lá tinha morrido. Disse: “eu vim aqui lê dá uma 

mina”. “Seu vigaro! E eu mereço o sinhô mim dá uma mina?” diz ele: “merece!” 

“já que eu vim, você me merece. Agora tem uma coisa. Eu digo: “diga seu vigaro”. 

“num é pra você só”. Eu digo: “é pra eu e quem”?” “Zeco. Você conhece Zeco?” 

disse: “conheço”. “pois é pra você e ele”. Digo: “ta certo”. Qui quando foi de 

manhã eu preguntei pra minha mulé. Digo: “Gerald”!” Geralda disse: “ o qui é?” 

“Você me viu assa noite eu cunverssano cum pade Cabra”? Ela disse: “Não”! Digo: 

“mim fale a verdade mermo”! Você viu? ela disse: “vi não”!” apoi vou a cidade... 
também num contei a ela, fiquei calado. Qui quando é de manhã, lá vem a 

empregada de Zeco... “seu Jão!” Digo: “inhora!” “Cadê dona Geralda?”  Digo: ta lá 

pá dento aprontano o aimoço. “Que qui tu qué? “O  sinhô vende coento?” “Tem pra 

vende”. Eu quero dois vintém de cuento e cebola.” Digo: “entre!” ela entrou. A 

empregada de Zeco! Entrou e ficou converssano mais a mulé e eu butei os dois 

vintém de cuento e cebola. Entreguei a ela. A empregada de Zeco”! Diz: “seu 

Jão”!” digo: o qui é?” Eu vo lê conta um-a estora que vi na casa de se Zeco. Eu sou 

empregada dele! “Ele tava lá no quarto dele mais a mulé e meu quarto é do lado.” 

Eu digo: menina que você ouviu?” ela disse eu ouvi seu Zeco dize a mulé qui o 

pade Cabra tinha dado um-a mina pra ele e o sinhô. “foi minha fia?” “foi. “Agora, 

eu ouvi Zeco dize qui num ia tira mina mais àquele muleque não”. Eu digo: Home! 

Pra que ele diz isso? Home”. Aí me calei num disse nada. Que quando foi cuns dia 
eu sobe qui Zeco tinha comprado a casa de pade Cabra. Quando cuns dia eu sobe 

qui Zeco tinha arrancado uma mina, e mudou-se pá São José. Eu disse ta certo... ele 

inda mora lá. (Informação verbal). 

 

  

 As histórias apresentadas são apenas alguns recortes do repertório do contador. A 

proposta é que o leitor tenha idéia de como as narrações se apresentam. Esse entendimento 



 
76 

 

faz-se necessário para que o leitor compreenda no próximo capítulo a performance dessas 

narrações.  
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4 A PERFORMANCE EM CENA 

 

 

        Performance implica competência. 

Além de um saber-fazer e de um saber-dizer, 

a performance manifesta um saber-ser  

no tempo e no espaço. 

 

Paul Zumthor 

 

 

4.1 DO ORAL AO ESCRITO 

 

 

 Nos capítulos anteriores, construímos o perfil do contador de histórias João Cota, 

apresentando desde sua infância até a atualidade. Em seguida, enfocamos como surgiu seu 

interesse por contar histórias. Adiante esboçamos um recorte do seu repertório para que o 

leitor tivesse dimensão do universo de suas histórias. Vimos também que essa prática de 

contar ainda consegue permanecer neste mundo contemporâneo.  

 Neste tópico do trabalho focaremos nas pesquisas do medievalista suíço Paul Zumthor, 

notadamente na sua obra A letra e a Voz: A Literatura Medieval, para embasar as análises das 

histórias do contador João Cota. Na análise das histórias de João Cota iremos nos 

fundamentar nesta teoria de Paul Zumthor sobre a performance, utilizando-se dos fatores da 

performance e os fatores da operação performancial. 

Zumthor (1993) apóia-se em vastíssima base documental para dar vida a seu ousado 

projeto renovador, instalar a voz e a performance como princípios regentes do universo da 

“literatura” medieval. Ele revoluciona e amplia tudo o que até hoje entendemos por texto. 

 Neste tópico, inicialmente, discorreremos, de forma resumida, no percurso que a 

oralidade realizou para chegar até a escrita. Nesta perspectiva, mostraremos também as 

implicações existentes do oral e o escrito. O objetivo de fazer esse percurso é esclarecer ao 
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leitor a trajetória que a língua percorreu ao longo do tempo, mostrando que nem sempre a 

língua escrita encontrava-se no cânone, como na atualidade. Esta caminhada nos conduzirá a 

viajar durante a Idade Média conhecendo o período riquíssimo da tradição oral. Logo após, 

mostraremos que a literatura oral ainda continua viva e atuante. Assim, analisaremos um 

recorte do repertório do contador através da performance de cinco histórias contadas por João 

Cota, objeto de estudo desta pesquisa. 

 A Literatura Medieval designa comumente aos séculos que se estendem de 1150 aos 

arredores de 1250, depois esse que, a partir de 1450, desce até por volta de 1550, ou mais 

baixo ainda, em algumas regiões. Entre essas datas situa-se o que chamamos de Literatura 

Medieval. 

 P. Zumthor (1993) afirma que a Península Ibérica forneceu os mais ricos exemplos de 

tradições poéticas vigorosas que se mantiveram até pouco tempo sem o socorro da escrita. 

Trata-se de homens livres da visão comum, reduzidos a serem para nós só voz pura. Zumthor 

diz que: 

 

 

Pela boca, pela garganta de todos esses homens pronunciava-se uma palavra 

necessária à manutenção do laço social, sustentando e nutrindo o imaginário, 

divulgando e confirmando os mitos, revestida nisso de uma autoridade particular, 
embora não claramente distinta daquela que assume o discurso do juiz, do 

pregador, do sábio (ZUMTHOR, 1993, p. 67). 

 

 

Esses homens caracterizavam-se pela voz. Através da boca desses portadores da voz 

poética exprimiam-se suas narrações, poesias, histórias de vida. Era através da palavra oral 

que sua prática social era transmitida. P. Zumthor sublinha que:  

 

 

a palavra poética vocalmente transmitida dessa forma, reatualizada, reescutada, 

mais e melhor do que teria podido a escrita, favorece a migração de mitos, de temas 

narrativos, de formas de linguagens, de estilos, de modos, sobre arcas às vezes 
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imensas, afetando profundamente a sensibilidade e as capacidades inventivas de 

populações que, de outro modo, nada teria aproximado (ZUMTHOR, 1993, p. 71). 

 

 

 No entanto, o autor diz que nada teria sido transmitido nem recebido, nenhuma 

transferência  teria sido realizada, nenhuma transferência  teria sido eficaz, sem a contribuição 

sensorial própria da voz e do corpo. 

 A voz tem como ressonância a palavra. Zumthor diz que “a palavra proferida pela voz 

cria o que ela diz. No entanto, toda palavra não é só palavra” (ZUMTHOR, 1993, p. 75). A 

palavra dita, dependendo da situação, contexto, entonação, supera o sentido desta, vista de 

forma estática, isolada de uma ação comunicativa. A maneira que é pronunciada a palavra 

ganha força, poder naquela prática social. Ou então  perde credibilidade junto àquele grupo de 

ouvintes, pronunciado toscamente.  

 

 

Um diálogo feito de palavra e de ouvido, num lugar e num tempo concretos e 

familiares. Tudo o que diziam ou cantavam os poetas e seus intérpretes tendiam à 

mesma a historicidade, na experiência única da audição (ZUMTHOR, 1993, p. 79). 

 

 

 Este diálogo de palavras aos ouvidos também era utilizado nas religiões com objetivo 

de persuadir seus fiéis: “os ensinamentos e os rituais da „religião popular‟ se transmitiam da 

boca ao ouvido. A voz se identificava ao Espírito vivo, seqüestrado pela escrita. A verdade se 

ligava ao poder vocal” (ZUMTHOR, 1993, p. 79). Prática bastante presente na atualidade. A 

voz é usada na maioria das vezes para persuadir os fiéis de determinada igreja, independente 

de religião. 

 Neste mundo medieval a oralidade é soberana. Sua transmissão, dentro da família ou 

da célula artesanal, é confiada à voz e ao gesto. A voz é o intérprete da filosofia e da grande 

obra que a realiza. E todo gesto operatório se acompanha de palavras que o semantizam 

interpretando-o.  
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 Com o passar dos tempos, a partir do século XII, segura de seus saberes, alquimia 

ocidental entra – com passos silenciosos – na Idade da Escritura. As marcas da escrita 

desdenham por onde passam, registrando ecos da oralidade. 

 A escolástica é um desses ecos presentes na Idade Média. Foi a partir do trabalho 

realizado por essa entidade que a voz foi perdendo seu espaço. Paul Zumthor diz que “só no 

século XIV a escolástica se faz ouvir, aqui e ali, advogando em favor de uma ciência fundada 

mais na leitura do que na audição. Aliás, foi então que apareceram os primeiros indícios de 

um enfraquecimento vocal da poesia” (ZUMTHOR, 1993, p. 84). 

 O enfraquecimento vocal não se deu de imediato. Seus alicerces continuam firmes. 

Podemos perceber na permanência dos contadores de histórias tradicionais que matem viva a 

força vocal do ato de narrar. Citamos o contador João Cota como remanescente desse período 

glorioso da oralidade que foi a Idade Média. Outro exemplo que podemos citar, agora com 

relação aos textos escritos que conservam marcas de oralidade, as partes inteiras da Bíblia, 

como os Salmos que  conservaram as marcas formais e as particularidades semânticas de um 

discurso oral.  

 Zumthor (1993) sublinha que a tradição oral torna-se a fonte quase única a que a 

escritura, com maior ou menor felicidade, dará forma. O oral torna-se imprescindível para 

ascensão da escrita. “O que deve ter favorecido a difusão da escritura é a relação estreita que 

ela mantinha com a voz” (ZUMTHOR, 1993, p. 97). E mais, a escritura preenche duas 

funções: assegura a transmissão de um texto e para um futuro indeterminado a conservação.   

 A escritura começa então a se organizar em livro. Inovação que, bem antes da 

imprensa, deflagra uma grande virada nesta história. 

 Oralidade e escritura caminham em zona de fronteiras. Paul Zumthor assinala que 

“conforme os lugares, as épocas, as pessoas implicadas, o texto depende às vezes de uma 

oralidade que funciona em zona de escritura, às vezes (e foi esta sem dúvida a regra nos 
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séculos XII e XIII) de uma escritura que funciona em oralidade” (ZUMTHOR, 1993, p. 98). 

Se hoje a escrita ainda carrega vestígios da oralidade, imaginamos neste momento da Idade 

Média. Estas implicações se entrelaçaram entre o oral e o escrito. 

 Até por volta de 1550, as duas técnicas mais colaboraram entre si do que se opuseram. 

No início do século XVI, nem o suporte impresso do livro ainda se tinha verdadeiramente 

imposto na prática, nem o conteúdo das mensagens se tinha inteiramente liberado de uma 

herança cultural de séculos dedicados às transmissões vocais, nem, enfim, a autoridade se 

tinha definitivamente deslocado da palavra para a escrita. 

 Quanto aos fatores que contribuíram para arruinar os portadores da voz poética foram 

a disseminação do uso da escritura e o lento desmoronamento das estruturas feudais 

arruinaram, em longo prazo, o prestígio dos recitadores, cantores e os contadores profissionais 

de histórias. 

 Entretanto, seus efeitos só se tornariam completamente perceptíveis no século XIX, 

graças ao ensino obrigatório, que fará do impresso uma escritura de massa e acentuará o 

enfraquecimento das últimas tradições orais. 

 Até o século XIII, por todo o ocidente, a escritura só reinou em ilhotas (geográficas e 

culturais) isoladas num oceano de oralidade ambiente. 

 Em vez de uma ruptura, a passagem do vocal ao escrito manifesta uma convergência 

entre os modos de comunicação. Assim confrontados, o par voz/escritura é atravessado por 

tensões, oposições conflitivas e, com o recuo do tempo, mostra-se muito freqüentemente aos 

medievalistas como contraditório. 

 O medievalista sublinha que “escrever é um ofício árduo, cansativo, cujo exercício 

constitui um artesanato organizado. Escrever exige infinita paciência” (ZUMTHOR, 1993, 

p.100). Mesmo exigindo do leitor/escritor muita habilidade na arte de escrever, a escrita vai se 
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consolidando, deixando à margem as tradições de características orais como as do contador 

João Cota.  

 Paul Zumthor (1993) aborda que até o século XVI, o que resiste aos costumes e 

mentalidades escriturais é uma espécie de nomadismo radical, histórica e ontologicamente 

vinculado à preeminência da voz. Esta voz é forte e resistente. No momento em que começa a 

difusão da imprensa, nem o número de livros disponíveis, nem a atividade escritural corrente 

asseguravam ainda, nas sociedades européias, o primado da escritura. 

 A poesia oral tem uma mobilidade de criar e recriar os textos de forma dinâmica e 

viva. O referido autor afirma que “a ausência de acabamento textual é uma característica 

específica da poesia oral” (ZUMTHOR,1993, p.110). Esta especificidade faz com que a 

oralidade não seja resgatada, mas sim conservada no ritmo que o povo estabelece. A ausência 

de acabamento do texto constatamos nas performances do contador João Cota, pois  a cada 

sessão de conto o texto é criado e recriado. 

 Numa evolução contrária, a escritura da linguagem, paralisada pela inércia da tradição 

alfabética, só pode finalmente se impor às línguas modernas sufocando nelas os ecos da voz 

viva. Dessa forma, Zumthor afirma que o “o domínio das tradições orais se apequena, 

fragmenta-se, com o tempo se marginaliza” (ZUMTHOR, 1993, p. 123). Assim, enfraquece-

se a função exclusiva reservada às tradições orais de transmissão dos conhecimentos dentro 

do grupo social. 

 No decorrer da Idade Média até a atualidade vimos que a passos lentos a escrita foi 

consolidando seu espaço, se sobressaindo diante da poesia oral; entretanto, a poesia oral 

continua viva e atuante.  E nesta pesquisa procuramos mostrar esta realidade. O contador de 

histórias João Cota continua contando suas histórias enriquecendo a poesia oral. O 

pesquisador aborda que “a poesia vocal só se constitui em vista de uma performance” ( 

ZUMTHOR, 1993, p. 114). A performance é algo que acontece num momento único e jamais 
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se repete. Nas histórias contadas por João Cota, as histórias jamais se repetem. A cada nova 

sessão de conto, novas leituras realizamos. No próximo tópico continuaremos tratando da 

performance, no tocante  aos seus fatores e os elementos da operação performancial. 

 

 

4.2 OS FATORES DA PERFORMANCE 

 

 

 Paul Zumthor (1993) conceitua e diferencia obra e texto. O enfoque dado pelo autor a 

esses conceitos amplia o que se entendia até então pela temática:  

 

 

Obra, o que é poeticamente comunicado, aqui e agora – texto, sonoridades, ritmos, 

elementos visuais; o termo compreende a totalidade dos fatores da performance. 

Texto, seqüência lingüística que tende ao fechamento, e tal que o sentido global não 

é redutível à soma dos efeitos de sentidos particulares produzidos por seus 
sucessivos componentes (ZUMTHOR, 1993, p. 220). 

 

 

 Zumthor amplia o conceito de texto. Este sendo parte integrante da obra. O texto, 

seqüência lingüística, tende ao fechamento. Enquanto que a obra é muito mais ampla  pois é 

caracterizada pelos fatores da performance – palavras, frases, sonoridades, ritmos e elementos 

visuais; e os fatores da operação performancial – tempo, lugar, circunstâncias, contexto 

histórico, atuantes. Dessa forma, o autor inova o conceito, utilizando-se da teoria da 

performance para conceituar o que chamou de obra. Ele diz que “a transmissão de boca a 

ouvido opera o texto, mas é o todo da performance que constitui o locus emocional em que o 

texto vocalizado se torna arte e donde procede e se mantém a totalidade das energias que 

constituem a obra viva” (ZUMTHOR, 1993, p. 222). 

 O pesquisador diz que o ouvinte-espectador é de algum modo co-autor da obra. Este 

ouvinte espera , exige que o que ele vê lhe ensine algo mais do que simplesmente o que ele 

vê, revele-lhe uma parte escondida desse homem, das palavras, do mundo. Essa voz não é 
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mais a mera voz que pronuncia: ela configura o inacessível; e cada uma de suas inflexões, de 

suas variação de tonalidade, de timbre, de altura combina-se e encadeia-se como uma 

prosopopéia do vivido.  

 A relação que liga todos os participantes da obra não é nem metafórica nem virtual. 

Ela é, em todas as ocasiões, real e literal; pode conduzir até a uma transferência de papéis. Ao 

assistir a performance do contador João Cota, ficamos atentos para os fatores da performance, 

assim como  os elementos da operação performancial para melhor realização das análises das  

histórias. 

 Pesquisar sobre a performance do contador João Cota é preocupar-se em manter vivos 

os ecos das vozes esquecidas dos contadores de histórias tradicionais.  

 

 

A cada dia que passa, muitas línguas do mundo desaparecem: renegadas, sufocadas, 

mortas com seu último velho, vozes virgens de escrita, pura memória sem defesa, 

janela outrora abertas sobre o real (ZUMTHOR, 1997, p. 294). 

 

 

 Paul Zumthor na sua obra Introdução à Poesia Oral (1997) sinaliza para o 

desaparecimento de muitas línguas em todo o mundo.  

Neste estudo apontamos para o rico repertório de linguagens arquivado na memória do 

contador de histórias João Cota, que corre o risco de desaparecer. E é exatamente nessa rede 

de percepções, de costumes e de idéias, que se desenvolvem e perduram as “tradições orais”. 

A língua, liame da coletividade, propicia a única possibilidade de fazer conhecer o nome e a 

conduta dos ancestrais, assim como a razão de ser do grupo no dia-a-dia; mas a palavra oral, 

interiorização da história, não se desenrola no tempo como uma seqüência de acontecimentos; 

ela se sucede dialeticamente a si mesma, em constante reorientação de escolhas existenciais, 

alterando-se a cada vez que nela ressoa a totalidade de nosso ser-no-mundo. 



 
85 

 

 A tradição é a série aberta, indefinidamente estendida, no tempo e no espaço, das 

manifestações variáveis de um arquétipo. Numa arte tradicional, a criação ocorre em 

performance, é fruto da enunciação – e da recepção que ela se assegura. “O texto existe de 

modo latente; a voz do recitante o atualiza por um momento; depois ele retorna a seu estado, 

até que outro recitante dele se aproprie” (ZUMTHOR, 1993, p. 144). 

 A voz poética assume a função coesiva e estabilizante sem a qual o grupo social não 

poderia sobreviver. A voz poética é, ao mesmo tempo, profecia e memória. A poesia como tal 

traz um saber. Ela o reconhece e não cessa de reconstruí-lo, dando-o a conhecer. A voz não 

cessa de cobrir e de descobrir um sentido que ela ultrapassa, submerge, afoga, projeta, e que 

parasita seu maior poder. Zumthor diz que “o texto oral não se preenche jamais, não satura 

nunca todo o seu espaço semântico” (ZUMTHOR, 1993, p. 161-162).  A voz que compõe 

esse texto oral é um dos fatores da performance. 

 “Tecnicamente, a performance aparece como uma ação oral-auditiva complexa, pela 

qual uma mensagem poética é simultaneamente transmitida e percebida, aqui e agora” ( 

ZUMTHOR, 1993, p. 222). 

 Zumthor (1997) diz que “performance é jogo. [...] para o breve tempo do jogo, afasta-

se assim a ameaça latente do real: o dado compacto da experiência estratifica-se, os elementos 

dobram-se à própria fantasia, este blefe”. (ZUMTHOR, 1997, p. 157). 

 Esta competência, este blefe, o contador de histórias João Cota desenvolve no ato de 

narrar. É uma cumplicidade que acontece entre ele, enquanto contador, e nós, enquanto 

ouvintes. Para que tudo isto aconteça, João Cota articula suas idéias com muita maestria.  

 

 

A performance não é divertimento senão secundariamente, ela não é em absoluto 

uma ocasião especialmente agradável; é  comunicação de vida, sem reserva. 
Preenche para o grupo a função que tem o sonho para o indivíduo; liberação 

imaginária, realização lúdica de um desejo (ZUMTHOR, 1993, p. 260). 
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 É exatamente isto que ouvimos e vemos ao observar João Cota narrando suas 

histórias: é comunicação de vida. Naquele grupo ele alimenta sonhos daquela comunidade, o 

imaginário corre nas veredas de seus pensamentos, multiplicando olhares ao derredor. Este 

fenômeno faz com que as pessoas sintam-se co-participantes daquelas histórias, que registram 

as marcas da identidade daquele grupo. 

 Em performance, o texto pronunciado constitui, primeiramente, um sinal sonoro, ativo 

como tal, e só secundariamente é mensagem articulada. Em performance, os elementos desse 

contexto são assumidos, real ou simbolicamente pelo corpo em presença. Voz, gesto e corpo 

num presente único e irreproduzível é performance. 

 Lugar e tempo da performance podem ser determinados pela ocasião social em que ela 

se produz. Certamente, no seio da comunidade, poetas, cantores, contadores de histórias se 

misturavam a todos os acontecimentos que lhe ritmavam o futuro. 

 Zumthor afirma que “a obra existe no tempo de duas maneiras: pela duração da 

performance, e pelo momento em que ela própria se integra na duração social” (ZUMTHOR, 

1993, p. 252). Pela duração da performance, o contar de João Cota permanece vivo, pois 

embora não conte histórias para um público cativo,  o contador atualmente narra para um 

público flutuante que se renova a cada ato de contar. João Cota justifica que as pessoas já não 

têm tanta necessidade de ouvi-lo. Quanto à duração social, é como se esta performance 

relacionada ao tempo do contexto de João Cota, estivesse em transformação, fazendo com que 

a maioria das  pessoas deixassem de ouvir histórias e passassem a ter mais interesse por  

outras práticas sociais. “O lugar da performance é o espaço aberto ao desenrolar da obra: um 

espaço, enquanto realidade topográfica, é sempre uma construção sociocultural” ( 

ZUMTHOR, 1993, p. 254). 
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 O espaço sociocultural de uma comunidade é dinâmico. Nele desenvolve linguagens 

que se transformam a todo o momento. Estas representações caracterizam aquele espaço 

sociocultural, dando uma identidade àquele determinado povo. 

 Percebemos que uma rede de ouvintes vai sendo construída ao longo do tempo pelos 

contadores. Estes ouvintes são regidos por autoridade de uma voz. Ela atua como conduta das 

palavras. Só que a voz não caminha sozinha está interligada ao gesto. Ambos, voz e gesto 

caminham dependente um do outro.  

 

 

Um laço funcional liga de fato à voz o gesto: com a voz, ele projeta o corpo no 

espaço da performance e visa a conquistá-lo, saturá-lo de seu movimento. A palavra 

pronunciada não existe (como o faz a palavra escuta) num contexto puramente 

verbal: ela participa necessariamente de um processo mais amplo, operando sobre 
uma situação existencial que altera de algum modo e cuja totalidade engaja os 

corpos  dos participantes (ZUMTHOR, 1993, p. 244). 

 

 

 Na performance voz e gesto situam-se em zona de fronteira. Na fronteira entre dois 

domínios semióticos, o gestos dá conta do fato de que uma atitude corporal encontra seu 

equivalente numa inflexão de voz, e vice-versa, continuamente. 

 Gesto e voz, regulados um pelo outro, asseguram uma harmonia que os transcendem. 

O elo que liga então a voz e o gesto é de ordem funcional, resultando de uma finalidade 

comum. Não é menos forte nem sem dúvida menos eficaz. Zumthor aborda que dos 

“múltiplos elementos que constituem o meio performancial onde se põe e impõe a voz não 

têm com ela uma relação tão essencial quanto o gesto” (ZUMTHOR, 1993, p. 249). 

 Em Introdução à Poesia Oral, o pesquisador suíço aborda que “a oralidade não se 

reduz à ação da voz. Expansão do corpo, embora não o esgote. A oralidade implica tudo o 

que, em nós, se endereça ao outro; seja um gesto mudo, um olhar” (ZUMTHOR, 1997, p. 

203). O medievalista adota um ponto de vista pragmático, e distingue os gestos somente de 

acordo com a amplitude do espaço, a partir do qual eles se desenvolvem: gestos de rosto 
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(olhar e mímica); gestos de membros superiores, da cabeça, do busto; e gestos de corpo 

inteiro. 

 Este é um dos procedimentos que utilizaremos ao analisar as histórias contadas por 

nosso contador de histórias João Cota. A performance neste trabalho são as histórias de João 

Cota narradas numa perspectiva de considerar  os fatores e os elementos da operação 

performancial. 

 

 

4.3 ANÁLISES DAS SESSÕES DE CONTO 

 

 

 No tópico anterior conhecemos algumas das histórias do contador de histórias João 

Cota. Logo após, conhecemos a teoria da performance do medievalista Paulo Zumthor que irá 

fundamentar a análise dessas histórias. A seguir analisaremos cinco sessões de conto do 

contador João Cota. As histórias estão na seguinte seqüência: Mãe D’água, Aparecimento de 

Nossa Senhora do Ó, Batatão, O Morro Grande – O Reinado Encantado e Botija – Almas. A 

sugestão dos títulos das histórias foi abordada  pelo nosso contador de histórias João Cota.  

 

 

4.3.1 Mãe d’água 

 

 

 Esta é uma das histórias, ou melhor, a história que mais o contador João Cota gosta de 

narrar. Sabemos que a cada nova narração, ela se desenrola de maneira diferente, embora não 

perdendo o conteúdo principal do enredo. “Esta situação de transmissão é transitória e única e 

jamais será exatamente reprodutível” assinala Paul Zumthor (1987).  João Cota tira de seu 

corpo e de sua voz a força motora que produz seu texto e estabelece uma cumplicidade com 
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seu público – pesquisadores professores. Sua voz firme garante autoridade e atenção. João 

Cota sabe usar da leveza e do silêncio, da rapidez e da desenvoltura, mudando o ritmo das 

palavras, frases, ritmando o enredo sem perder o sentido. Assim, o texto sonorizado é 

transmitido em consonância com outras linguagens. Ele consegue harmonia no contar, 

entrelaçando os elementos que compõe os fatores da performance.  

 Aos 89 anos, a voz do contador tem particularidade impar. O tom flexível procura 

representar da melhor forma os personagens que são inseridos na história. Ao contar, João 

Cota utiliza-se da voz e suas implicações, com objetivo de atrair a atenção do ouvinte. 

Durante a narração, personagens, objetos, espaço, tempo e os demais elementos da narrativa 

vão sendo construídos no pensamento do ouvinte-espectador. Para isso acontecer, o contador, 

além da voz, utiliza-se dos gestos que são fundamentais para compreensão e realização da sua 

performance. 

 “A oralidade não se reduz à ação da voz. Expansão do corpo, embora não o esgote. A 

oralidade implica tudo o que nós, se endereça ao outro; seja um gesto mudo, um olhar” 

(ZUMTHOR, 1997, p. 203).Os gestos do contador estão em perfeita sintonia com a maestria 

da voz. Os gestos acompanham as palavras. Os temas são desenvolvidos em estreita 

correspondência com seu corpo, sua voz e sua história de vida. Um laço de cumplicidade é 

estabelecido entre o emissor e o ouvinte-espectador. Entre o riso e a emoção, a afetividade e a 

sociabilidade, a transmissão oral cria uma atmosfera na qual a arte de contar está à altura dos 

envolvidos. 

 A Mãe D’água é uma história típica do Nordeste do Brasil. Conhecida no repertório 

de nosso folclore. Mistura real e ficção. “Uma das propriedades características do conto 

maravilhoso reside no fato de que se baseia na invenção artística e representa uma ficção da 

realidade” (PROPP, 1984, p. 221). 
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 Embora apresente elementos do conto maravilhoso, como no fragmento a seguir, 

“quando ela mergulhou a terra abriu, e acabou-se! Ali era uma pessoa incantada [...] por isso 

chama mãe d‟água”, o narrador insiste em afirmar que tudo que está contando é verdade, pois 

ele participou da história diretamente: “Eu me lembro da mãe d‟água. Me lembro e vi!”. Nota-

se claramente que o narrador em primeira pessoa tem objetivo de dar veracidade à história. 

 João Cota representa um tipo de contador que  usa de vários recursos para manter seu 

público em permanente diálogo.  O contador com sua simplicidade vai implantando seu ritmo, 

persuadindo os ouvintes, deixando-os atentos à história, embora silenciosos. “A comunicação 

oral não pode ser monólogo puro: ela requer imperiosamente um interlocutor, mesmo se 

reduzido a um papel silencioso” (ZUMTHOR, 1993, p. 222). Isto significa que está sempre 

sendo criada uma cumplicidade do narrador com seu público. Peter Brook confirma uma outra 

formulação:  

 

 

a participação consiste em entrar em cumplicidade com a cena e aceitar que a 

garrafa de plástico venha ser a torre de pisa ou um foguete que parte para a lua [...] 

A imaginação joga este gênero de jogo com prazer à condição de que o ser humano 
se transporte para outros mundos (BROOK apud PATRINI, 2005, p. 188).  

 

 

 Podemos constatar a afirmação citada acima na conclusão da história da mãe d‟água 

quando aparece e desaparece e as ações que ocorreram em seguida: 

 

 

Vi uma moça. Olha! Toda de branco, seu Alexandre, bonita! Sentada no pau de 

coquero olhando pa trás...eu disse assim, agora é qui eu vou vê aquela  moça de 
perto. Qui quando eu saio de lá pra cá, qui vou chegano cumo daqui nesse muro... 

aí eu disse: virge Maria! Tinha uma pessoa... “e num tá mais aí”. Aí eu disse: “seu 

Alexandre! Eu vi ela! Quando ela mergulho a terra abriu, e acabou-se!” diz ele: “ali 

era uma pessoa incantada... por isso chama, a mãe d‟água”. Ai num avistei ela mais 

nunca... Mãe d‟água, eu vi... era bonita! Dava vontade de parti prá cima dela e 

cumê todinha! (risadas) (Informação verbal). 
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 João Cota narra em um espaço simples onde verificamos a simplicidade  no  cenário. 

Isto é uma condição que permite à imaginação se liberar para preencher os vazios. As 

linguagens são colocadas em cena de tal harmonia que a imaginação dos ouvintes substitui a 

falta de um cenário requintado. Um fator diferente do contador João Cota para a maioria dos 

contadores de histórias é o fato de ele contar as histórias sempre ao lado de sua esposa, dona 

Geralda. Ele diz que é pelo motivo de ela ajudá-lo no momento em que esquecer algum 

detalhe da narração. Fazendo uma analogia, Graciliano Ramos (2003) na sua obra Alexandre e 

outros heróis constrói um narrador que também conta suas histórias ao lado de sua esposa. No 

estudo da pesquisadora Maria de Lourdes Patrini (2005) também sinaliza-se sobre a 

participação do contador Alexandre, que conta ao lado da esposa e esta acompanha o seu 

narrar personificando muitas vezes a memória.  

 Cenário, figurino, música, teatro, nada de requinte no narrar de João Cota. O que 

existe é voz, corpo e gesto. João Cota narra um repertório em que o cotidiano e as 

experiências de vida misturam-se à ficção sem respeitar fronteiras. 

 O contador empenha-se em transmitir ao ouvinte histórias vividas, inventadas e 

interpretadas, oriundas da memória, privilegiando o jogo na relação emissor-receptor. 

 Para acontecer a transmissão da história, o contador acessa através de sua memória os 

momentos vividos na casa do avô, onde enriqueceu seu repertório de histórias. Além dessa 

fonte, relembra de muitas histórias vividas e revividas por ele naquele lugarejo. 

 A história só é transmitida se houver ouvintes-receptores. Paul Zumthor diz: “a 

performance só é compreensível e analisável do ponto de vista de uma fenomenologia da 

recepção” (ZUMTHOR, 1997, p. 155). Há uma receptividade na névoa que cobre a história da 

Mãe D‟água, pois a mesma consegue se perpetuar no folclore nordestino, causando sempre 

um efeito inovador no ouvinte-espectador. 



 
92 

 

 É um verdadeiro espetáculo João Cota ao contar a história da Mãe D‟água. Sua 

performance encanta o receptor com  ondulações na sua voz, gestos diferenciados dos 

membros superiores, movimentos faciais indescritíveis e um olhar atento aos ouvintes. Veja a 

seguir um fragmento da história em que o narrador descreve a passagem da moça para mãe 

d‟água: 

 

 

Agora, era incantada, num sabe, pro quê o pai dizia uma coisa, ela respondia, o pai 

dizia uma coisa, ela respondia... Que quando foi um dia ela foi tomá banhi no rio, aí 

o pai disse: “fia minha! Você num vá!” “Eu vou! Que você num me empata!” 

“Num vá minha fia!” “Vou!” aí o véi disse: “vai? Tumara que vira numa mãe 
d‟água e vire um rio cadeloso!” aí pronto. Não obedeceu o pai, tava tumano banhi. 

Quando ela tava tumano banhi, lá vem o pai. Quando ela avistou o pai, diz: “hi! Lai 

vem papai!” Aí deu aquele supapo...tá o rião! Ela aí: “tibungo!” dentro d‟água. 

Quando o pai chegou: “Minha fia num tava aqui?” ...Encantou-se! Ficou chamando 

ela, a mãe d‟água  (Informação verbal). 

 

 

 Ressaltamos nesse fragmento as mudanças das falas dos personagens que o narrador 

interpreta. No caso do pai, “vai? Tumara que vira numa mãe d‟água” e a interpretação da voz 

da moça, “Eu vou! Que você num me empata!”. Outro aspecto relevante que gostaríamos de 

destacar é o momento em que a moça vê o pai e mergulha dentro do rio virando a mãe d‟água. 

O narrador demonstra através de gestos faciais e com as mãos, a surpresa que a moça tem ao 

perceber a presença do pai. “hi! Lai vem papai!”. O narrador também destaca o pulo que a 

moça deu no rio, tentando reproduzir até o som do mergulho “tibungo! dentro d‟água”. A 

representação do mergulho não aconteceu apenas no plano verbal “tibungo”, construindo uma 

onomatopéia, como também através de gestos do braço gesticulando tal cena. 

  

 

4.3.2 Aparecimento de nossa senhora do ó. 
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 Este conto trata do aparecimento de Nossa Senhora do Ó, padroeira atual da cidade de 

Nísia Floresta. O contador relata como se deu o início do aparecimento da santa até os dias 

atuais. Esta sessão foi realizada na sua residência, assim como as demais, que iremos abordar. 

Esta história foi gravada em fita cassete e, em outra ocasião, foi registrada em DVD.  

Observamos que, através das informações sobre sua biografia e entrevista que o contador de 

histórias João Cota e sua esposa concederam, revelam  desconhecer o valor que sua voz tem 

ao embalo das narrativas. 

 A maneira de ele contar é sempre semelhante mas jamais reproduzível.  Tranqüilo, 

sentado na sua cadeira de rodas, por dificuldades com sua saúde. João Cota viaja na sua 

memória, procurando histórias que retratam sua vivência. Narrativas que deixam marcas 

daquele povo. Riquezas culturais. João Cota abre um leque de explicações para suas histórias. 

Nesta, ele tenta explicar como aconteceu o aparecimento da santa que vinha a ser a padroeira 

da cidade, Nossa Senhora do Ó. Dessa forma, contribui para que a crença daqueles católicos 

fervorosos permaneça viva. 

 João Cota inicia a história dizendo que “foram uns caboco pescá no rio e encontraro 

Nossa Senhora encima dum-a aninga no canto do rio”. Esta foi a apresentação do conto; a 

partir daí, os pescadores que presenciaram a cena resolveram ir a cidade de São José 

comunicar ao padre. O vigário não acreditou, mas aceitou verificar junto aos pescadores a 

veracidade do acontecido. Constatou que tudo era verdade, e trouxe a santa para igreja. No 

outro dia, qual foi sua surpresa, a santa sumiu, e apareceu no mesmo local do rio. A história se 

encerra com a construção da igreja no local em que estava a santa. 

 Há cinco anos atrás, João Cota paralisou os membros esquerdos, superior e inferior. 

Mesmo assim, o lado direito do corpo do contador ganha visibilidade no ato da performance. 

O rosto, o olhar, os gestos faciais, somados à harmonia daquele ambiente deram 

expressividade ao narrar do contador, articulando voz e gesto. Vejamos um recorte da 
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história: “O pade abriu a Igreja, cadê Nossa Senhora? Aí o Pade se aperreia: “Meu Deus”! 

Num butei essa santa aqui e ela num tá. Mandô chamá, os caboco vieram, ela tava na merma 

aninga” (Informação verbal). 

 O contador faz o público participar da história. Esta simples chamada do ouvinte o 

transporta para um espaço imaginário, que só foi vivido pelo contador. Ele também viu a 

santa no rio, foi quem também chamou o padre, a participação de toda trama foi acompanhado 

pelo contador. 

 A narração sempre ganha força através da voz do contador. Ali não há música, 

instrumentos. O contador sempre sentado, gesticulando com sua perna direita, e muito mais 

com o braço direito e os gestos faciais. A mão direita, ora parava, ora movimentava-se mais 

lenta ou mais rápida, de acordo com a necessidade do ritmo da história. Vejamos uma 

passagem que corresponda à afirmação acima: 

 

 

“Apoi vamo mais nóis”. Quando chegaram na beira do rio, disseram: “é aqui em 

cima seu vigaro”. Tava lá apertadinha lá encima. O Pade disse: “mais eu num sei 

nadá”. O caboclo diz: “suba aqui nas minha costa”. O vigaro pá nas costas do 
caboco. O outo saiu atrás, trevessaro o rio...pronto seu vigaro pode desapeá  

(Informação verbal). 

 

 

 O contador continuou sua narração. Tomou para si as falas das personagens, 

interpretando todos os papéis. Na transmissão das falas acrescentava tensão às nuances e às 

expressões do corpo, os gestos do rosto e os movimentos de cabeça ilustravam o contar do 

narrador. Ele representa a voz do „caboclo‟: “Seu vigaro nós fumo pescá e encontramo uma 

image encima duma aninga”. Noutro momento, entoava a voz do padre: “Que mentira 

caboco!” E neste jogo de personagens, ele vai tecendo o conto até chegar ao seu desfecho. 

 O caboclo e logo após o padre são os personagens condutores da ação, o primeiro 

abriu o diálogo, enquanto que outro deu seqüência até a conclusão do conto. 
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 O senhor João Cota, nesta história dá ênfase à questão de como ele adquiriu aquela 

determinada narração: „Contava meu pai, eu to contado, mais porque vi meu pai contá e o pai 

da mãe de mamãe. Ele contava pra eu ouvir. “Ele dizia vou contá, meu fio, pá daqui mais uns 

tempo você contá a outros”. 

 Durante toda sessão, que foi numa manhã de sábado, sol claro, dia calmo, o contador 

ao lado de sua companheira viajava no seu mundo imaginário de histórias fantásticas 

maravilhosas. Naquele mundo, o real se tornava ficção. A ficção passava a ser real. É neste 

movimento dialético que os elementos da narrativa se entrelaçam e tornam a história 

dinâmica.  

 O contador ganhava força de participação, quando acompanhava a ação das 

personagens. Os movimentos lentos ou rápidos transmitiam a tensão vivida das personagens. 

O enredo foi desvendando aos poucos até o ápice da história, com a construção da igreja, que 

teve como padroeira Nossa Senhora do Ó. O desfecho da história ficou a cidade sendo 

chamada de Papari. 

 A cada história percebíamos a satisfação do contador em poder narrar histórias que 

fizeram parte de sua vida. E ao mesmo tempo, poder contribuir para formação da cultura do 

seu povo.  

 

 

4.3.3 Batatão 

 

 

 Assisti a primeira vez o contador narrando a história do batatão ainda na graduação 

juntamente com o grupo de pesquisa sobre cultura popular. Recentemente, em novembro de 

2006, tive a oportunidade de assistir novamente, desta vez só eu, o contador e sua esposa dona 

Geralda. 



 
96 

 

 Na primeira vez o público era bem maior, pois éramos oito pesquisadores assistindo. 

Esta platéia motivava o contador a tecer sua história dinamicamente. Posso dizer que não 

houve praticamente diferença quando assisti agora. Sua empolgação continua a mesma, 

embora suas limitações na sua saúde dificultem alguns movimentos dos membros que 

auxiliam ao narrar. Enquanto pesquisador e na posição de espectador, pude melhor 

compreender o sentido que suas histórias representam. 

 Ele, como sempre, vivenciou também neste conto do batatão. Esta história, juntamente 

com muitas outras, faz parte de um rico repertório do folclore nordestino brasileiro. O batatão 

é fogo. E este fogo ele quer oferecer a nós ouvintes presentes. 

 A voz de João Cota dirige-se a seu público, naquele momento, eu e dona Geralda, sua 

esposa, que algumas vezes deixava de ser espectadora e passava a ser narradora. Havia 

momentos em que ajudava o contador a conduzir a história. Desta forma, o contador não 

compreendia o porquê da importância que eu dava àquele seu contar. Mesmo assim, narrava 

numa naturalidade percorrendo veredas que momentos estavam de dia, outras, à noite. 

Descrevia o campo que trabalhava, plantação de cana e sua labuta. A seguir destacamos um 

fragmento que retrata o local que o narrador freqüentava diariamente para trabalhar: 

 

 

Trabaiava no campo arrancano toco de noite e eu trabaiva por o dia, e quando tinha 

tempo trabaiava um pedacinho de noite. Toda noite eu ia lá... pra dento! Por um 

camim esquisito, chei de cana. Aí o povo dizia assim: “Jão! Donde tu vem?” 
(Informação verbal). 

 

 

 O espaço onde se passava a história era vivido pelo narrador com a força do seu 

pensamento. Sua memória é arquivo vivo. 

 Nós, ouvintes-espectadores, ficamos felizes de participar desta cumplicidade, de certa 

forma, conseguimos nos divertir, neste exercício de escutar, e ao mesmo tempo, nos 

preparamos para penetrar num mundo mágico, no jogo de transmissão oral do conto. O 
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contador talvez nem percebesse seu discurso persuasivo de conquistar o ouvinte para querer 

debruçar-se nas sombras, ou luzes, luminosidades de sua história. O fogo do batatão vai 

iluminando a história discretamente: 

 

 

Ela mora mais a irmã e marido dela... “e eu vou prá lá namorá um pedacinho”. Aí 

diziam: você ainda se assombra. Aí eu digo: “eu num tem medo de alma não”. 

“Home! Você se assombra”. Aí disse assim: “e o batatão? Quando o batatão 

aparece, você assusta?” (Informação verbal). 
 

 

 O cenário onde João Cota narra seus contos não tem efeitos especiais. Há ausência de 

palco, como os contadores modernos utilizam. Luz, não há. Só há luz do batatão quando ele 

começa a proferir a história, clareando e contagiando os ouvintes. Instrumentos  não são 

utilizados pelo narrador. O que existe é voz. E além da voz, o gesto. Esta combinação é o que 

caracteriza João Cota como contador de histórias tradicional.  

 Sentado na sua cadeira de rodas, ao lado de sua esposa, pergunto qual história ia 

contar naquele dia. Não deu tempo de responder e foi logo começando: “Eu namorava mais 

essa daí (esposa dona Geralda)”... 

 A partir daí, faz a apresentação da história mostrando o espaço, cenário, tempo, os 

personagens, o ápice e o desfecho da história. Característica nata do conto. Curto e preciso. 

Os elementos básicos da narrativa estão todos presentes. Neste ínterim, o ouvinte-espectador 

fica perplexo diante da força com que o jovem contador conseguiu agregar suas experiências 

de vida.  

 O espaço em que João Cota narra à história é o alpendre de sua residência. O espaço 

onde se passa a história é numa fazenda, no campo. O tempo da história é cronológico, pois 

uma ação vai acontecendo logo após a outra.  Adiante acontece a apresentação dos 

personagens e o local onde trabalhavam. O narrador dá ênfase que a história acontece à noite. 

O campo e a noite são ingredientes adequados para o surgimento do batatão. De acordo com o 
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narrador, o batatão “era aquele fogo no corpo e aquela cara no mei”. João Cota disse que o 

batatão “era um home qui ele morreu, agora, era um fio desobidiente o pai. Aí o pai brigava 

cum ele, ele chamava o pai de batatão. Aí o pai dizia: fio num diga isso cumigo qui um dia 

quem vai sê o batatão é você. Qui quando o fio morreu virou batatão”. 

 O contador representa os personagens com as expressões faciais, dos gestos e 

principalmente pela mudança de entonação da voz. A voz é, sem dúvida, seu investimento 

maior em relação à recepção. Ele sabe exatamente o momento de assumir as falas das 

personagens, para dar vivacidade à história. Vejamos o fragmento do narrador João Cota: “po 

batatão eu tem remeido”. Aí disse: “Você sabe?” eu digo: “sei!” “Quem le ensinou?” “Foi 

papai. Que quando eu visse o batatão podia fazê...acabou-se!” “E o batatão o qui é?” “O qui 

é?”(informação oral). 

 O contador narra com propriedade a história. Num jogo de voz, gestos e movimentos 

do corpo. Este entrelaçamento, somado a outros mecanismos, faz a sessão ser um ato de 

performance. 

 O contador da história do batatão sempre encontra contos para narrar. Histórias ligadas 

a sua experiência de vida em Nísia Floresta. É a sua oralidade, sua voz em performance que 

garante seu ato de contar. É o ato de contar que alimenta o imaginário do contador. 

 Neste conto, a figura do pai é fundamental. O pai foi quem ensinou o narrador a 

enfrentar o batatão: “Pegô um fosco e riscou. Desapareceu”. Diria que João Cota aprendeu 

muito mais do que a enfrentar o batatão, aprendeu a ser obediente aos pais. Contando suas 

histórias, ensina experiências vividas. 

 

 

4.3.4 O Morro Grande – Um Reino Encantado 
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 Existem muitos narradores que têm preferência pelos contos maravilhosos. João Cota 

é um deles. Ele tem predileção pelos contos fantásticos, maravilhosos. Em seu repertório há 

uma forte presença dos contos folclóricos nordestinos brasileiros, que têm suas raízes ibéricas. 

 João Cota pertence a uma geração de contadores tradicionais que conhecem seus 

costumes, hábitos e crenças do seu povo. Através de suas histórias constatamos o 

conhecimento dele do lugar onde vive até hoje: Nísia floresta. 

 Nísia Floresta, cidade natal do contador, é riquíssima em lagoas. Fato que a faz ser 

conhecida e reconhecida, abrangendo seu reconhecimento até a capital do estado, Natal. 

Percebemos que as histórias na sua grande maioria acontecem nos arredores das lagoas. 

 O Morro Grande – Um Reino Encantado é uma dessas histórias de tirar o fôlego. O 

maravilhoso é peça chave da trama.  Desde o título que já deixa marcas de que algo 

misterioso acontecerá durante o enredo, pois se trata de “Um Reino Encantado”. A seguir o 

contador destaca a descoberta de um tesouro no momento em que estava pescando, o 

maravilhoso está presente no fragmento adiante, pois por alguns momentos os pescadores 

estavam ricos, em instantes estavam apenas contando a história da possibilidade de encontrar 

um tesouro: 

 

 

Eu fui pescá de tarrafa mai um home chamado bimbim. Ele jogava a tarrafa e eu 

governava a canoa, num é? Eu sei qui quando chegou in frente o morro grandão, ele 

jogou a tarrafa, qui quando ele jogou a tarrafa! Cadê a tarrafa querê vim? Ele disse: 
“Jão! A tarrafa tá engaiada”. Eu digo: “home! Será qui foi... “cá num tem peda”. 

Ele foi puxando e a canoa já ia assim...digo: “coidado rapaz! Se não nós apanha 

água”. Ele disse: “é o peso da tarrafa”. Digo: “coidado! Coidado!” qui quando 

levantemo na flô d‟água: os dois aro do tacho... “Jão!Vem de lá pra cá!” “vem butá 

esse tacho cumigo na canoa”. E digo: “home! Home!” disse: “não”... e deve sê esse 

que nós peguemo hoje, e nós agora cum esse tacho chei de ouro vamo saí da 

misera! O tacho ia afundano cum canoa e tudo. Aí eu digo: “vira o tacho”! Vira o 

tacho! Se não nós vamo afunda também. Qui quando ele virou o tacho, tava chei de 

garrafa (Informação verbal). 

 

 

 Logo de entrada, o narrador afirma que é um reinado encantado. Em seguida conta um 

acontecido: “Eu ia pescá cum papai e ouvia o galo cantá de madrugada na chã do morro, o 
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galo canta. O galo cantava. [...] Papai dizia: „num to ouvindo não‟. Mai eu to”. O narrador-

personagem conseguia ouvir o galo cantar, contudo o pai dele não escutava nada e dizia: “ali 

tem um reinado encantado”. Outro fato que o narrador conta foi ter visto um cacho de banana 

que sumiu: 

 

 

Bem, quando eu vou subindo, chego lá em cima na chã do morro, olho assim p‟ra 

baixo, tava uma toceira de bananeira verde, a coisa mais bonita! Olha o cacho de 

banana! Toda madura! (...) qui olhei po lado, cadê banana, cadê nada? Cadê 

banana, cadê nada? E vou lá... percuro. Cadê? (Informação verbal). 

 

 

 Nesse morro, escuta-se ou não se escuta. Ver ou não ver. Tudo é mistério. Real e 

maravilhoso vivem em zona de fronteiras. 

 Em entrevista, o contador de história afirmou que não sabia exatamente a quantidade 

de histórias no seu repertório. Confirmou apenas que sua fonte era proveniente da tradição 

oral e experiências vividas com amigos. 

 A história do Morro Grande não encontramos registrada em nenhuma obra, nem ouvi 

nenhum outro narrador contá-la. Não sei se foi inventada, ou vivenciada por João Cota. Só sei 

que não há indícios do conhecimento desta história na comunidade. 

 Há um espaço que sempre se repet, na casa do contador de histórias, onde conta e 

reconta suas histórias. Nesse dia a sessão de conto ocorreu no horário da manhã das 8:00 h às 

11:00 h. Então, procuramos cumprir rigorosamente este horário para não incomodá-lo.  

A sessão-conto de João Cota foi realizada em um espaço diferente dos contadores de 

histórias modernos. Estes têm toda uma estrutura de palco, cenário, luz, instrumentos e muitos 

outros acessórios que auxiliam no contar, deixando geralmente o público um pouco distante 

do contador.  Com o contador tradicional é diferente. Há um clima de proximidade entre os 

espectadores e o contador. Ambos compartilham o mesmo espaço, não precisa de microfone, 

sistema de som, nenhum recurso moderno. O que há é voz e gesto. O que acontece naquele 
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momento e que jamais será repetido é a performance. Pois nada é repetido, mesmo que seja 

contada a história novamente. 

 O público nessa sessão de conto era eu; Patrícia, sua neta; Lourdes, sua nora, e sua 

esposa dona Geralda, espectadora-narradora. Eu e os demais ficamos silenciosos do inicio ao 

fim. Observamos os familiares que assistiam. Através de seus gestos, interrogavam-se sobre a 

relevância daquelas histórias.  Uma explicação que ao término da narração na ausência do 

contador foi esclarecido. O contador também questionava se aquela história serviria para 

alguma coisa, como se não soubesse do valor de suas histórias. 

 Nós ficamos próximos do contador. Eu mais perto ainda, com o gravador na mão 

registrando o momento. Esta permissão de registrar os encontros foi permitida tanto por João 

Cota, quanto pelo seu filho Paulo. Aproveitei a ocasião e argumentei a respeito da 

necessidade e importância do registro. 

 Desde o início, a voz ocupa um papel importante. Às vezes substituem à palavra ao 

gesto. E algumas vezes, voz e gestos simultaneamente contracenam na história. São gestos 

que representam palavras. 

 A maneira que o contador conduz a história com sua voz e gestos seduz os ouvintes. 

No entanto, ainda não estabelece nenhum contato com seus espectadores. Todo grande poeta, 

narrador, ao contar faz com que os ouvintes/espectadores construam imagens. E é exatamente 

isto que o contador consegue internalizar na cabeça dos que o ouvem. Nas veredas que vamos 

caminhando, o narrador vai nos conduzindo para lugares desconhecidos. Durante a sessão o 

contador interage com o público, perguntando se estamos compreendendo ou não. Sua voz 

sempre expressiva, ora com tom mais baixo, ora mais alto, de acordo com a situação vivida 

pelo personagem. Os gestos parecem acrobacia acompanhando o ritmo de sua voz, 

produzindo imagens com sua voz.  Vejamos mais um fragmento onde o narrador utiliza-se da 

voz e do gesto: 
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Ora! “Eu pensei qui era ouro”. Aí já dispejou aquele negoço todim dentro d‟água e 

tampou a garrafa e jogou na proa da canoa. Qui quando chegemo no Porto, fumo 

contá a estora, qui quando contamo a estora, tinha um home na rua comprano ouro 

véi. Aí conforme contamo a estora, o orive qui compra ouro véi tava ouvino tudim. 

Aí diz: “E aonde tá essa garrafa qui você dispejou?” digo: “tá lá na proa da canoa, 
nós dexemo lá”. Diz: “Vá lá pega”. Ele foi lá pegá e trouxe. Aí o orive pegou e 

dispejou um poquim daquele pó na mão dele. Diz: “Ah rapaz! Tudim aqui é ouro 

em pó, se você num dispeja dentro da lagoa, só essa aqui,tava sua vida ganha” 

(Informação verbal). 

 

 

 No mundo do reino encantado tudo aparece e tudo desaparece. As coisas surgem e 

somem. Real e fantasia se entrelaçam. O narrador é real mas, suas visões são diversas 

encantando o ouvinte. 

  

 

 4.3.5 Botija – almas 

 

 

 Assisti à primeira vez o contador João Cota narrando esta história no dia 26 de outubro 

de 2006, numa quinta-feira, às 09h00min da manhã. Tive a oportunidade de assisti-lo 

novamente, contando a mesma história, no dia 05 de novembro de 2006. Certamente,  cada 

performance aconteceu de maneira diferente, embora o enredo tenha permanecido. Mesmo 

assim, sabemos que essas sessões de conto são únicas, como próprio Paul Zumthor afirma: “a 

performance é única e jamais será repetida”. 

 Nesta história de botija também o maravilhoso está presente. A presença de 

personagens que vieram de outro mundo. Almas falando com pessoas oferecendo botija, 

poder, dinheiro, ouro. Sem dúvida, nosso narrador também vivenciou esta história repleta de 

enigmas do início ao fim. Vejamos: 
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[...] Agora alma eu vi. Ali! Duas alma vei mim da dinheiro. Quando eu mim casei 

logo... batendo na porta... Eu mim assentei na rede, qui eu só gosto de dormi de 
rede. Bateu de novo! Da premera vez eu num respondo, da segunda eu pregunto 

quem é. Bateu a premera vez eu assentei na rede, bateu a segunda, eu preguntei: 

“quem é?” diz: “é pade Cabra!” “Diga seu vigaro” “qui o sinhô qué?” Me dissero 

qui ele tinha ido pá Nata e por lá tinha morrido. Disse: “eu vim aqui lê dá uma 

mina”. “Seu vigaro! E eu mereço o sinhô mim dá uma mina?” diz ele: “merece!” 

“já que eu vim, você me merece  (Informação verbal). 

 

 

Esta história juntamente com outras foram registradas em fita cassete e filmadas. As 

filmagens foram transferidas para DVD. 

 Como sempre, os recursos do contador João Cota para narrar suas histórias é a voz e o 

gesto. Sua voz vai envolvendo o ouvinte-espectador, modulando a entonação, dando vida aos 

personagens que vão se inserindo na história.  Há momentos em que a voz silencia, e o 

barulho do silêncio, numa pequena pausa, é imprescindível naquele momento. Os gestos 

acompanham o que a voz clama, num movimento de sincronia com a voz. “A voz poética se 

inscreve na diversidade agradável dos ruídos, por ela dominados na garganta e no ouvido 

humano” (ZUMTHOR, 1993, p. 73). Os ouvidos dos espectadores captam aqueles sons que 

vão seduzindo e conduzindo para o mundo do contador.  Esta arte o narrador consegue através 

da voz. Paul Zumthor diz que não há arte sem voz. Esta arte é a performance transmitida pelo 

contador. 

 A performance do contador João Cota é ímpar. Acreditamos que se diferencia dos 

demais pela sua idade e sua debilidade da saúde, inclusive com problemas de locomoção. 

Mesmo assim, tem um fervor que conta e reconta aos ouvintes-espectadores. Diríamos que a 

empolgação encontrada no contador contemporâneo, também encontramos no contador 

tradicional, este surpreende sempre o público. E este fato podemos constatar no narrar de João 

Cota contando a história da botija tanto na primeira quanto na segunda vez. 

 Talvez se torne repetido falar sobre o espaço que o contador nos recebia juntamente 

com sua esposa. Sempre era no alpendre da casa pela manhã. Sombra e o vento da praia nos 
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confortavam. Antes de ir ao encontro do casal sempre telefonava para confirmar nossa 

chegada. Então, ao chegar à residência, cena comum era encontrá-los sentados, juntinhos. Os 

dois já tinham tido seu café da manhã e estavam prontos para mais uma sessão de conto. 

 Sua residência fica próxima a uma avenida bastante movimentada, e isto fazia com 

que o barulho dos carros quebrasse o silêncio ou nossa conversa naquele momento. Um outro 

som que existia na casa era o canto dos pássaros, cuidado pelo neto Patrício, dava um tom 

brilhante no ato de contar. 

 O público desse dia foi mais intenso. Pois além de dona Geralda e eu, estavam seu 

neto Patrício, sua nora Lourdes e seu filho Paulo. Este clima familiar permitia o contador 

deslanchar na suas veredas. 

 Nesse dia, por alguns instantes o gravador não funcionou, mas com tranqüilidade 

consegui manter a ordem. João Cota estava bem humorado e com muita vontade de contar 

suas histórias. Disse que passou à noite lembrando de uma história para contar. “Eu vi muita 

coisa neste mundo”, disse o contador. E vamos viajar nas histórias das almas. Logo após, ele 

continua: “Agora alma eu vi. Ali! Duas alma vei mim dá dinheiro”. O pesquisador Vladimir I. 

Propp na sua obra Morfologia do Conto Maravilhoso afirma que “o conto maravilhoso, 

habitualmente, começa com certa situação inicial” (PROPP, 1984, p. 31). Exatamente isto é o 

que acontece nesta história com apresentação dos personagens-almas. 

 Ao iniciar a transmissão do conto, já percebemos as marcas de histórias de vida do 

contador. O provérbio popular diz: “digas com quem andas que direis quem tu eis”. Pesquisar 

a oralidade, parafraseando o provérbio diria, fales que direis quem tu eis. Através da voz do 

contador, conseguimos conhecê-lo mais. Paul Zumthor diz que “a identidade de um intérprete 

manifesta-se com evidência tão logo abre a boca” (ZUMTHOR, 1993, p. 68). 

 O pulsar da voz do contador ao narrar vai acontecendo numa seqüência, onde as ações 

vão acontecendo uma após a outra, até o desfecho da história. “O contista sabe que não pode 
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proceder acumulativamente, que não tem o tempo por aliado; seu único recurso é trabalhar em 

profundidade, verticalmente, seja para cima ou para baixo do espaço literário” (CORTAZAR, 

1974, p. 152).  

 Constatamos que o narrar de João Cota acontece verticalmente como diz o referido 

autor. As ações vão acontecendo uma após a outra. O narrador inicia com a  apresentação dos 

personagens, ele diz o que a alma conversava com ele: “eu vim aqui le dá uma mina”. Em 

seguida, ele comenta que a alma veio lhe dar uma mina para ele e Zeco. Na mesma noite a 

alma oferece a mina a Zeco. Tecendo os acontecimentos, o contador vai levando o ouvinte-

espectador para o desenlace da história: 

 

 

“Agora, eu ouvi Zeco dize qui num ia tira mina mais aquele muleque não”. Eu 

digo: Home! Pra que ele diz isso? “Home”. Aí me calei num disse nada. Que 

quando foi cuns dia eu sobe qui Zeco tinha comprado a casa de pade Cabra. 

Quando cuns dia eu sobe qui Zeco tinha arrancado uma mina, e mudou-se pá São 
José. Eu disse ta certo... ele inda mora lá  (Informação verbal). 

 

 

 Sabemos que a facilidade de conduzir a história de João Cota deu-se ao ouvir os mais 

experientes proferindo-as. Peter Burke na sua obra Cultura Popular na Idade Moderna 

sinaliza que: 

 

 

 Fica mais fácil entender como os atores, contadores de estórias e cantores criam 
suas obras de arte numa cultura oral. Eles aprendem ouvindo os mais velhos e 

tentando imitá-los, e os que eles aprendem não são textos acabados, mas um 

vocabulário de fórmulas e motivos e as regras para a sua combinação, como uma 

espécie de „gramática poética (BURKE, 1989, p.166).  

 

 

O inacabamento do texto é típico da poesia oral. Não podemos compreender uma 

história escrita como uma história contada. Cada uma tem suas especificidades. 

 A cada história contada, ou a cada performance, o texto se transforma, como o próprio 

autor relatou, numa gramática poética. Contar história é constatar que a língua é dinâmica, 
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viva. “Na maior parte dos casos, eles (cantores e contadores) não decoram a cantiga ou a 

estória, mas recriam-na a cada apresentação, procedimento este que dá muito espaço para as 

inovações. Daí que, como disse o folclorista americano Phillips Barry, „existiam textos, mas 

não o texto; árias, mas não a ária” (BURKE, 1989, p. 137).  

 João Cota, contador de histórias caracteriza-se em não  decorar suas histórias. No 

entanto, cria e recria a nova apresentação. Neste sentido, as histórias são transmitidas de 

geração em geração. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

 Os contos orais tradicionais, ainda vivos em algumas comunidades rurais, como no 

nosso caso, no município de Nísia Floresta ainda conseguem resistir e se conservar através 

dos tempos. Certamente, estes não permanecem por acaso, a presença do contador tradicional, 

suporte onde os contos se mantêm, permanece presente e firme neste mundo globalizado. Não 

é uma questão de resgatar este contador. Sabemos que resgatamos alguém ou algo que se 

perdeu. Os contadores de histórias tradicionais não desapareceram, estão vivos, 

principalmente nas comunidades rurais do nosso Nordeste brasileiro. É só abrir os olhos e ver.  

 Esta permanência viva do conto dá-se principalmente porque ainda existe o contador 

que narra, e os ouvintes que escutam. Não há dúvida de que o público-espectador é outro, não 

é mais o vizinho, e sim pesquisadores da oralidade. Agora, quanto ao narrador, ele está lá! 

Intacto. Aguardando ouvintes para transmitir conhecimentos, experiências de vida. 

 A pesquisadora Maria de Lourdes Patrini (2005) fortalece esta afirmação e amplia 

ainda mais o debate sobre o contador de histórias tradicional: 

 

 

Em certas regiões do Brasil, há a presença ainda viva do contador tradicional que 

com um repertório próprio pratica sua arte e transmite seu saber. Este contador 

merece, sem dúvida, ser não somente estudado, mas ter o seu repertório coletado e 

conservado. A diversidade e heterogeneidade do nosso patrimônio pedem com 

urgência um trabalho de coleta, de catalogação e caracterização dos contos da 

tradição oral e de suas versões ainda tão vivas no Brasil (PATRINI, 2005, P. 209).  
 

 

A autora afirma ainda que os contos de tradição oral continuam a ser matéria de estudo 

e pesquisa em vários países da Europa e da América do Norte. No Brasil, alguns estudos já 

foram realizados. Ela menciona os trabalhos realizados pelos iniciadores Sílvio Romero e 
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Câmara Cascudo, sinalizando para a retomada dessas pesquisas sobre contos orais 

tradicionais. 

 É exatamente esta retomada que a pesquisa possa vir colaborar para o nosso rico 

patrimônio cultural. Analisar a transmissão e recepção dos contos orais do contador de 

histórias João Cota é objetivo central desse estudo. O material pesquisado “in situ” foi 

coletado, e pretendo conservá-lo através deste texto acadêmico, analisando e realizando 

inferências deste contador. A pesquisa pretende colaborar com os estudos já realizados na 

área da literatura oral. Ousando contribuir com pesquisadores da oralidade e pessoas curiosas 

na temática para reflexão de nosso patrimônio cultural vivo, que anda tão à margem do real 

zelo. 

 Acredito que João Cota não tenha a preocupação de construir sua identidade e ir em 

busca de sua legitimidade. Ele já se sente um contador de histórias. Talvez, os novos 

contadores de histórias contemporâneos tenham esta preocupação. Os novos contadores de 

histórias vivem sem ter um público permanente. Este fato faz estes contadores construírem 

seu próprio espaço. Patrini destaca dois traços fundamentais da consciência artística desses 

contadores: a criatividade e a forma. Ela diz que quando eles tiverem verdadeiramente 

consciência disto, encontrarão tanto identidade quanto estatuto. 

Observando as informações e as histórias recolhidas durante a pesquisa, verifiquei que 

a própria imagem do contador João Cota, assim como seu ato de transmitir as histórias, lhe 

dão suporte para veracidade de sua identidade.  É como se João Cota não precisasse de 

elementos que os contadores contemporâneos precisam para ser reconhecidos. Vejamos o que 

diz a pesquisadora da oralidade Maria de Lourdes Patrini com relação ao contexto dos novos 

contadores de histórias: 

 

 

Nos anos 80, o Pós-modernismos chegou aos jornais e as revistas, caiu na boca da 

massa. Um novo estilo de vida com modismos e idéias, gostos e atitudes nunca 
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antes abordados, em geral coloridos pela extravagância e o humor, (Vide o Planeta 

Diário) brota por toda parte. Micro, vídeo-game, vídeo-bar, FM, moda eclética, 

maquiagem pesada, new wave, ecologia, pacifismo, esportivismo, pornô, 

astrologia, terapias, apatia social e sentimento vazio – estes elementos povoam a 

galáxia cotidiana pós-moderna; que gira em torno de um só eixo: o indivíduo em 

suas três apoteoses – consumista, hedonista, narcisista (SANTOS apud PATRINI, 

2005, p.179). 

 

 

 Os novos contadores de histórias vivem nesse contexto pós-modernista, 

diferentemente do mundo do contador de histórias tradicional. Sua identidade está na voz, no 

gesto e na performance de transmitir suas histórias que retratam o universo que vive. Seu 

mundo, o contexto no qual está inserido, é outro.  

 Quanto a sua legitimidade, a maioria dos moradores não conhece a arte de João Cota 

de contar histórias. Mesmo assim, ele vai perpetuando ao longo do tempo, sempre contando 

suas histórias para alguém que deseja ouvi-lo. Este paradoxo de não ter necessidade que um 

grande número de pessoas lhe escute, como se não preocupasse em estar na mídia. E ao 

mesmo tempo, tenha necessidade de contar suas histórias para um público que está em 

transformação ao longo do tempo. 

 A identidade e a legitimidade do contador tradicional é um fenômeno natural. O 

contador narra e o povo escuta; dessa forma, se reconhecem como parte integrante de uma 

mesma comunidade onde todos têm crenças, costumes e sabedoria. 

 A conclusão mostra soluções dos dados discutidos durante a introdução do texto, 

através das problemáticas e das hipóteses e sugestões.  

 Dessa forma, as entrevistas e os registros das sessões de contos, material valioso para 

análise, contribuíram significantemente para o aprofundamento da temática. 

 Assim, percorri as veredas a que o contador João Cota me conduziu: construção do 

perfil do contador, seu repertório e a sua forma de transmitir os contos e como eram 

recebidos. Analisei seu papel social e a resistência de sua prática; além disso, a teoria da 
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performance  do autor Paul Zumthor fundamentou a pesquisa no tocante à transmissão e à 

recepção orais dos contos. 

 Analisar as histórias à luz da performance, possibilitou conhecer melhor as histórias, 

observar os elementos fatores da performance e o jogo de transmitir e receber o conto no ato 

de contar. 

 Abordaria também que, como se trata de uma obra oral, deveria considerar as 

pesquisas do potiguar Luís da Câmara Cascudo, que realizou tantos trabalhos sobre 

manifestações populares orais e escritas da literatura potiguar, nordestina e brasileira. 

 Posso afirmar que o material mais relevante para as análises refere-se à forma do 

contador transmitir, e à maneira dos ouvintes-espectadores receberem o conto, num jogo de 

cumplicidade entre o emissor, o contador; e o receptor, o ouvinte. 

 A performance acontece num exercício onde o contador tradicional executa sua prática 

de contar. Neste ambiente o conto é recriado e metaforseado ao longo do tempo. 

 Octavio Paz  nos diz que “[...] o homem é um ser que pergunta”.  

 

 

desde que nascemos começamos a perguntar, e não somente cada um de nós, mas 

todos os homens e todas as sociedades. Inclusive, poderia dizer que a história da 

humanidade é a história das perguntas e respostas que os homens têm feito desde 
que aparecemos neste planeta (PAZ apud PATRINI, 2005, p. 205).  

  

 

Para esta afirmação, podemos refletir a respeito do contador de história tradicional. 

Quem são os contadores de histórias tradicionais que resistem a este mundo globalizado? O 

que contam? Como contam? Por que contam? Até quando histórias orais como as de João 

Cota resistirão às estruturas cada vez mais fortes impostas pela escrita e outros meios de 

comunicação? 
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 Estes questionamentos acima citados para a pesquisa foram relevantes para a 

construção do perfil do contador de histórias. Percebi que o advento de novas tecnologias e da 

expansão cada vez maior da escrita afeta a manutenção de elementos da tradição oral. Mesmo 

assim, constato ainda viva a tradição e a permanência dessa prática de contar histórias. Esta 

necessidade de estar próximo ao outro, de escutá-lo, e de falar também, é que faz as sessões 

de contos sobreviverem hoje. 

 Hoje, diria também, e sempre, os contadores tradicionais fortalecem sua identidade. 

Eles não anseiam construir um mundo diferente daquele que vivem. Pois eles são daquele 

mundo. Suas histórias retratam sua realidade, sua história, experiências de vida. 

 O contador tradicional transmite suas histórias no mesmo lugar onde vive. 

Aperfeiçoando a cada dia sua arte. Sem precisar se deslocar para lugares diferentes. Enquanto 

que o contador contemporâneo é um andarilho. Conta por toda parte, principalmente nas 

zonas urbanas. Desloca-se e viaja incessantemente. O contador contemporâneo narra num 

determinado lugar com um olhar e a voz em outro. Os ouvintes-espectadores desse novo 

contador são diversificados, pois mudam de acordo com o lugar e o espaço em que irá ser 

realizada sua performance. Já o contador e os ouvintes-espectadores do mundo tradicional 

estão situados nos mesmos espaços, compartilhando uma mesma história. 

 A performance do contador tradicional dá-se de forma natural e ímpar. Não há uma 

preocupação em escolher repertório, cenário, tendo de ser criativo sempre para atender seu 

público-ouvinte, como fazem os contadores contemporâneos. O contador tradicional narra 

histórias que fazem parte do patrimônio cultural daquela cidade. Dessa forma, o contador João 

Cota é patrimônio vivo de nossa cultura popular nordestina. 

 Assistindo à performance do contador João Cota, podemos constatar as afirmações 

citadas. Além disso, a análise das sessões de contos demonstra o conhecimento e a sabedoria 
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que o contador tem de sua cultura, e, ao mesmo tempo, não tem receio em partilhar aqueles 

saberes com os ouvintes-espectadores. 

 Com relação à relevância da recepção, as informações mostram que as sessões de 

contos continuam a ser ouvidas e assistidas pelos interessados na arte de contar-ouvir.   

 Esta pesquisa que se inicia com apenas um contador de histórias, João Cota, é a base 

para ampliação desse estudo. Espero em outra etapa de estudo prosseguir com esta temática 

aumentando ainda mais o número de contadores de histórias. Assim, relacionando-os com a 

performance, dando ênfase à estética da recepção. Este fato torna-se importante, devido à 

preocupação em registrar, coletar, conservar e catalogar os contos da tradição oral e suas 

versões ainda tão vivas no nosso Estado e no Brasil. Além disso, a pesquisa possa despertar 

em outros estudiosos da oralidade o desejo de pesquisar sobre os nossos contadores de 

histórias tradicionais. 
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