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RESUMO 

 
 

Esta tese tem como objeto os Marcadores da Organização do Padrão Discursivo 

Narrativo (MON), a partir de sua ocorrência em corpora orais e escritos de diferentes 

realizações do discurso narrativo, considerando seu lócus de ocorrência na narrativa e 

sua função discursiva. A pesquisa norteia-se pela Linguística Funcional Centrada no 

Uso, abordagem para a qual a organização da língua é ligada diretamente à experiência 

do usuário, de modo que a gramática é moldada pelo discurso. Foram examinados 

apenas os trechos narrativos de Relatos de experiência, Contos e Lendas nas 

modalidades oral e escrita, conforme descrito a seguir: 3 inquéritos do Corpus Relatos 

dos Remanescentes Quilombolas (RN); 11 lendas do Corpus Lendas do Amazonas , 14 

Contos do Corpus Contos Brasileiros e 21 Relatos de experiência do Corpus Discurso e 

Gramática, com cerca de 10.000 palavras em cada um dos Corpus. No total, foram 

identificados 22 marcadores, os quais foram: (1) classificados segundo o lócus de 

ocorrência na estrutura narrativa, conforme Labov (1972); (2) relacionados, de acordo 

com o tipo de padrão discursivo narrativo em que ocorrem; (3) descritos a partir da 

função discursiva que desempenham. A pesquisa tem sua relevância, na medida em que 

toma como base de análise o discurso e oferece propostas para o ensino produtivo de 

língua materna no qual alunos e professores possam, fundamentados nos estudos 

linguísticos, considerar a língua viva, como objeto de estudo, baseando-se nas 

Orientações Curriculares Nacionais (OCN) e fazendo uso das Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (NTIC). 

 

Palavras-chave: Marcadores da organização do padrão discursivo narrativo. Linguística 

Centrada no Uso. Propostas didáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis has as its object the Markers Organization Standard Narrative Discourse 

(MON), from its occurrence in oral and written corpora of different realizations of 

narrative discourse, considering its locus of occurrence in the narrative and discursive 

functioning. The research is guided by the Functional Linguistic Usage-Based, approach 

to which the organization of language is directly linked to the user experience, so that 

grammar is shaped by discourse. We examined only the narrative portions of 

Experience Reports, Tales and Legends in the oral and written, as follows: 3 inquiries 

Corpus Reports Remaining Quilombo (RN); 11 Corpus Legends legends of the 

Amazon, 14 Tales of Corpus Tales Brazilians and 21 Reports of experiences of Corpus 

and Discourse Grammar, with about 10,000 words in each corpus. A total of 22 markers 

were identified, which were: (1) classified according to the locus of occurrence in the 

narrative structure, as Labov (1972), (2) associated, according to the type of pattern that 

occur in narrative discourse, (3) described from the discursive function they perform. 

The research has relevance to the extent it is based speech analysis and offers proposals 

for productive teaching of mother tongue in which students and teachers can, grounded 

in language studies, consider living language, as an object of study, based on the 

National Curriculum Guidelines (OCN) and making use of New Technologies of 

Information and Communication (NTIC). 

 

 

Keywords: Markers organization standard discursive narrative. Usage-based theory. 

Didactic proposals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 
 

 

Cette thèse a pour objet l'Organisation des marqueurs standard discours narratif (MON), 

à partir de son apparition dans les corpus oraux et écrits de différentes réalisations du 

discours narratif, compte tenu de son lieu d'apparition dans le récit et le fonctionnement 

discursif. La recherche est guidée par l'utilisation centrée linguistique, approche 

fonctionnelle à laquelle l'organisation de la langue est directement liée à l'expérience 

utilisateur, de sorte que la grammaire est façonnée par le discours. Nous avons examiné 

seulement les parties narratives des rapports d'expérience, contes et légendes à l'oral et à 

l'écrit, comme suit: 3 enquêtes Corpus rapports restants Quilombo (RN); 11 Corpus 

Légendes légendes de l'Amazonie, 14 Tales of Tales Corpus Brésiliens et 21 rapports 

d'expériences de corpus et la grammaire du discours, avec environ 10.000 mots dans 

chaque corpus. Un total de 22 marqueurs ont été identifiés, qui sont: (1) classés selon le 

lieu de l'apparition dans la structure du récit, comme Labov (1972), (2) associé, selon le 

type de modèle qui se produisent dans le discours narratif, (3) décrit de la fonction 

discursive qu'ils effectuent. La recherche est pertinente dans la mesure où elle est 

fondée l'analyse des discours et offre des propositions pour l'enseignement productif de 

la langue maternelle dans laquelle les étudiants et les enseignants peuvent, fondée sur 

des études de langues, langue vivante considérer comme un objet d'étude, basée sur les 

lignes directrices du programme national (OCN) et de l'utilisation des Nouvelles 

Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC). 

 

Mots-clés: Marqueurs organisation discursive narrative standard. Usage-based Théorie. 
Propositions didactiques. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

Esta pesquisa tem como foco as palavras ou expressões responsáveis por marcar 

a organização do padrão discursivo narrativo, as quais denominamos de Marcadores da 

Organização do Padrão Discursivo Narrativo - MON, em três diferentes realizações do 

discurso narrativo – a Lenda, o Conto e os Relatos de experiência – tanto na modalidade 

oral, quanto na modalidade escrita de textos reais do português brasileiro.  

A análise inicial dos dados revelou que expressões como Era uma vez, Diz que, 

Contam que, Aí eu sei que, Por fim, moral da história, entre outras, por exemplo, ao 

serem analisadas em situações de uso real da língua predominavam em lócus específicos 

na estrutura narrativa (Resumo/Orientação/Complicação/Resolução/Coda/Avaliação) 

(Labov, 1982), ao mesmo tempo em que desempenhavam funções discursivas 

diferentes, conforme a realização diversa do padrão discursivo em que estavam 

inseridas. 

Esse fato pareceu-nos relevante tanto para ser objeto de pesquisa linguística, 

quanto para ser tópico de discussão e de observação em situações de ensino de língua 

portuguesa, especialmente a partir do ensino médio, quando os alunos já estão mais 

maduros para perceberem certos usos linguísticos.  

A escolha do tema de pesquisa justifica-se quando, ao se observar o quadro em 

que se insere o ensino de língua materna, especialmente no que toca à gramática, cuja 

abordagem textual ainda é historicamente recente, percebe-se dificuldades de natureza 

diversa muitas vezes decorrentes de lacunas na formação de professores, tanto do ponto 

de vista teórico como metodológico (DRESCH, 2004, p.13). Além disso, o foco de 

análise costuma ser frases nem sempre inseridas em seu contexto de produção, e 

classificação de palavras ou expressões fora de sua função discursiva. 

Percebemos que as Orientações Curriculares Nacionais (OCN) expressam um 

avanço no que toca aos pressupostos metodológicos e às estratégias de ensino de língua, 

definindo momentos diferentes como Leitura, Análise Linguística, Atividades de 

Retextualização e Produção Textual, sugerindo abordagens baseadas na interação, na 

consideração das diversas situações (contextos) e em atividades interdisciplinares, 

tendendo para uma visão cada vez mais holística dos saberes. 

Por outro lado, percebe-se ainda uma grande lacuna entre essas Orientações e a 

efetiva prática escolar no ensino de língua portuguesa, assim como um grande 



distanciamento das descobertas de pesquisas linguísticas e a efetiva prática do docente 

em sala de aula.  

Para Martelotta (2008, p. 63), “nos termos funcionalistas, a gramática não pode 

ser vista como independente do uso concreto da língua, ou seja, do discurso.” Discurso 

e gramática, portanto, estabelecem entre si “uma espécie de relação de simbiose”: o 

discurso precisa da gramática para se processar, mas a gramática se alimenta do 

discurso, renovando-se para se adaptar às novas situações de interação. 

Marcuschi (2007, p. 9) reitera que são os usos que fundam a língua e não o 

contrário. Para o autor, “falar ou escrever bem não é ser capaz de adequar-se às regras 

da língua, mas é usar adequadamente a língua para produzir um efeito de sentido 

pretendido numa dada situação.” Nesse sentido, os textos ouvidos, falados, lidos ou 

escritos em sala de aula precisam ser o mais real possível, a fim de que possam 

constituir um conjunto de práticas sociais; a língua, seja na modalidade falada ou 

escrita, ao manter “complexas relações com as representações e as formações sociais 

reflete, em boa medida, a organização da sociedade”. (MARCUSCHI, 2007, p. 35) 

A propósito, Furtado da Cunha e Tavares (2007, p. 13) afirmam que 

 

[...] A linguística tem muito a oferecer como subsídio para um 

processo de ensino-aprendizagem que vise a ampliação das 

habilidades necessárias para a construção reflexiva, crítica e criadora 

de textos orais e escritos de gêneros e níveis de formalidade variados, 

consoante as situações sociais em que são necessários. [...]  

  

No que diz respeito à Linguística Aplicada, assumimos a necessidade de 

considerar, na sala de aula, a interdisciplinaridade e de focar a linguagem como 

discurso. Não defendemos que se deva transpor simplesmente uma teoria linguística 

para a sala de aula, mas promover, na prática pedagógica, um diálogo constante entre as 

pesquisas linguísticas e o ensino.  

Pesquisas mais recentes empreendidas pelo Grupo de Estudos Discurso e 

Gramática1, 

fundamentadas em autores como Traugott, Bybee, Heine, Hopper, Givón, realizadas por 

pesquisadores brasileiros como Votre, Oliveira, Furtado da Cunha, Silva, Bispo, entre 

outros, têm se preocupado em estudar a língua em uso, principalmente no Brasil. 

Segundo Oliveira (2012, p.48), passam a ser considerados aspectos como “a atuação e 

                                                           
1 O acesso ao Grupo Discurso & Gramática (D&G) pode ser feito através do site 

<http://www.discursoegramatica.letras.ufrj.br/> 



relevância de fatores pragmáticos-discursivos na motivação contingencial dos usos 

linguísticos [...]”, assim como “[...] crescem em importância os contextos efetivos em 

que ocorre o chamado uso linguístico.” Esse novo olhar pressupõe que o objeto de 

pesquisa seja tratado no âmbito do lócus de sua produção/recepção, no destaque para o 

conjunto de fatores que, de modo mais direto ou indireto, concorre para a configuração 

dos usos linguísticos.  

Com o intuito de contribuir para o preenchimento dessa lacuna teórica, adotamos 

nessa tese, como referencial teórico, os pressupostos da Linguística Funcional Centrada 

no Uso (LFCU), cujo princípio básico consiste no fato de que a estrutura da língua 

emerge à medida que esta é usada (BARLOW; KEMMER, 2000; BYBEE, 2010, 2011).  

A LFCU (FURTADO DA CUNHA, M. A.; BISPO, E. B.; SILVA, J. R., no 

prelo, 2012). entende a aparente regularidade e a instabilidade da língua como 

motivadas e modeladas pelas práticas discursivas dos usuários no cotidiano social 

(FURTADO DA CUNHA; TAVARES, 2007). Busca, então, descrever e explicar os 

fatos linguísticos com base nas funções (semântico-cognitivas e discursivo pragmáticas) 

que desempenham nos diversos contextos de uso da língua, integrando sincronia e 

diacronia, numa abordagem pancrônica (BYBEE, 2010).  

Ao mesmo tempo, pautamo-nos nas OCN, ao sugerirmos algumas propostas de ensino 

que possam ser aplicadas, com base nos pressupostos da LFCU e nos resultados dessa 

pesquisa.  

Assim, ao fazer o reconhecimento de Marcadores Organizadores do Padrão 

Discursivo Narrativo (MON), descrevendo as diferentes funções discursivas assumidas 

por esses marcadores no discurso narrativo, a pesquisa pretende também contribuir para 

o ensino de língua materna.  

Defendemos, portanto, a tese de que existem marcadores discursivos 

responsáveis por organizar o discurso narrativo, os quais aparecem em lócus específicos 

da estrutura narrativa e desempenham diferentes funções, conforme a situação 

comunicativa em que o discurso é gerado, considerados aspectos interacionais, 

pragmáticos e culturais.  

Pretendemos responder às seguintes questões de pesquisa: 

1) Que marcadores são responsáveis pela organização do discurso narrativo? 

2) Qual a relação de cada um dos Marcadores Organizadores do Padrão 

Discursivo Narrativo (MON) com as diferentes partes da estrutura narrativa em que 

ocorrem (lócus)? 



3) Quais as funções discursivas desempenhadas pelos MON analisados no 

padrão discursivo narrativo?  

4) Quais os MON mais recorrentes nas Lendas, nos Contos e nos Relatos de 

experiência, respectivamente? 

 

Subjazem, portanto, às questões anteriormente enumeradas as seguintes 

hipóteses: 

1) Alguns MON são responsáveis pela organização do discurso narrativo.  

2) Os MON ocorrem, preferencialmente, em determinados lócus da estrutura 

narrativa. 

3) Os MON desempenham funções discursivas específicas no discurso 

narrativo. 

4) Os MON apresentam diferenças nos tipos (types) e nas ocorrências (tokens), 

no discurso narrativo realizado como Lenda, Conto ou Relato de experiência.  

 

Como objetivo geral, a pesquisa visa identificar e descrever as palavras ou 

experssões que funcionam como Marcadores da Organização do Padrão Discursivo 

Narrativo (MON), considerando o seu lócus de ocorrência, a realização do padrão 

discursivo em que ocorrem (Lenda, Conto ou  Relato de experiência) e as funções que 

desempenham no discurso. 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

1) Identificar as palavras ou expresões (types) que funcionam como MON em 

cada uma das partes que compõem o discurso narrativo (Resumo, Orientação, 

Complicação, Resolução, Coda e Avaliação) em Lendas, Contos e Relatos de 

experiência. 

2) Quantificar as diferentes ocorrências (tokens) das palavras ou expressões 

(types) que funcionam como MON em cada uma das partes que compõem a estrutura 

narrativa (Resumo, Orientação, Complicação, Resolução, Coda e Avaliação) em 

Lendas, Contos e Relatos de experiência. 

3) Identificar e descrever as diferentes funções discursivas desempenhadas pelos 

MON no padrão discursivo narrativo. 

4) Relacionar os MON identificados, conforme sua ocorrência, aos diferentes 

PDN analisados (Lenda, Conto e Relatos de experiência). 

 



Para cumprir esses objetivos, adotamos alguns procedimentos metodológicos, 

iniciando por selecionar os corpora, tomando como critérios: conter textos narrativos 

orais e escritos; ser oriundo de situações reais de comunicação; realizar-se como um dos 

três padrões narrativos seguintes: Lenda, Conto ou Relato de experiência; e, finalmente, 

sendo texto de fala, estar transcrito. 

Escolhemos então quatro bancos de dados: o Corpus Discurso e Gramática2, do 

qual selecionamos Relatos de experiência produzidos por falantes de Natal, do Rio de 

Janeiro e de Niterói; o Corpus dos Remanescentes Quilombolas3, do qual selecionamos 

os Relatos de experiência inseridos em três inquéritos, que são as entrevistas a partir das 

quais surgem esses Relatos; o Corpus Lendas do Amazonas4; o Corpus Contos 

Brasileiros5. 

O corpora está composto por 57 textos, distribuídos em 107 páginas, em um 

total de 69.271 palavras, correspondentes aos três seguintes padrões discursivos: 11 

Lendas indígenas do Amazonas (11.900 palavras), 32 Relatos de experiência (46.224  

palavras),  sendo 28 Relatos do Corpus Discurso e Gramática (18.795 palavras), 8 de 

Natal (13.086 palavras), 12 de Niterói (3.774 palavras) e 8 do Rio de Janeiro (1.935 

palavras), sendo metade dos textos orais e metade escritos, além de 3 Relatos de 

experiência de remanescentes Quilombolas (27.429 palavras), da cidade de Porta 

                                                           
2 O Corpus Discurso e Gramática constitui-se em um banco de dados com informantes de 5 cidades 

brasileiras: a Língua Falada e Escrita do Rio de Janeiro, de Niterói, de Natal, de Juiz de fora e do Rio 

Grande. O corpus cobre 5 diferentes tipos de texto: narrativa pessoal, narrativas recontada, descrição, 

Relato de procedimento e Relato de opinião. Cada informante falou e escreveu sobre o mesmo tema, o 

que possibilita comparações entre as duas modalidades. Foi organizado pelo grupo de pesquisa Discurso 

& gramática, que foi fundado na década de 1980 pelo professor Sebastião Josué Votre e, atualmente, é 

composto por professores e estudantes de três universidades brasileiras: Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). 

 
3O Corpus A fala de remanescentes quilombolas de Portalegre do Brasil (Mossoró Edições. Ed. UERN, 2011) foi organizado por Medianeira Souza, Carlos Magno 

Viana Fonseca “com o duplo objetivo de capturar o discurso oral de uma comunidade em particular bem como registrar a fala de quilombolas, decentes de moradores do único 

quilombo da região de Portalegre, no Rio Grande do Norte, reconhecido por historiadores. (FURTADO DA CUNHA, 2011.) 

 
4 O Corpus Lendas do Amazonas foi organizado a partir de parte do apêndice da Tese de Doutorado de 

Coelho (2003) na PUC/SP, cuja pesquisa fez um levantamento das características discursivas do gênero 

lenda a partir do estudo das lendas da Amazônia, tal como foram compiladas em dois grupos de textos: a 

coletânea Shenipabu Miyui (2000), resultado dos registros feitos por professores indígenas do Acre, e as 

coletâneas Estórias: Lendas da Amazônia (Mello, 1997), Lendas e Mitos dos Índios Brasileiros 

(Silva,1997) e Lendas da Amazônia (Minharro, s/d) organizadas por pesquisadores de diversas áreas. 

 
5 O Corpus Contos Brasileiros resultou da seleção de alguns textos de Câmara Cascudo, compilados a 

partir do site www.jangadabrasil.org, e de outros contos de Machado de Assis, compilados a partir do 

Projeto Releituras e disponibilizado através do site 

http://www.releituras.com/machadodeassis_cartomante.asp. 

 

http://www.jangadabrasil.org/
http://www.releituras.com/machadodeassis_cartomante.asp


Alegre, no interior do Rio Grande do Norte,  e  de  14 Contos brasileiros (11.147 

palavras). 

A Tabela 1 resume, detalhadamente, as características dos corpora selecionados. 

 

 Tabela 1: Caracterização dos corpora 

 

   

 

 

 

      

Um dos critérios para a escolha desses textos foi a preocupação em trabalhar 

com textos reais, autênticos e espontâneos, falados (ou transcrições da fala) ou escritos; 

o segundo critério foi que os textos fossem predominantemente narrativos, já que só as 

sequências narrativas foram consideradas na análise; o terceiro, que pertencessem a 

diferentes realizações do padrão discursivo narrativo (Lendas e Relatos/Narrativas de 

experiência). Outro critério foi que houvesse uma aproximação no número de palavras 

nos textos examinados em cada corpus (aproximadamente 12.000 palavras). O último 

critério foi que a situação de produção pudesse ser, pelo menos parcialmente, 

recuperada na análise. 

Após a seleção dos corpora, foram selecionados apenas os trechos narrativos e 

desprezados os trechos de diálogos ou de comentários. 

Em seguida, marcamos em todos os corpora os trechos relativos aos planos 

discursivos (figura e fundo), para serem, quando necessário, incorporados na análise. 

Nessa fase, dividimos cada texto selecionado, a partir da estrutura padrão proposta por 

Labov (1972): Resumo, Orientação, Complicação, Resolução, Coda, Avaliação. 

Padrões discursivos 

narrativos (PDN) 

Corpus Textos Palavras 

Lendas Lendas do Amazonas 11 11.900 

Relatos de Experiência D & G 

 

 

Natal 28 8 18.795 13.086 

Niterói 12 3.774 

RJ 8 1.935 

Remanescentes 

quilombolas 

 4  27.429 

Contos Contos 14 11.147 

Total   3 4  57  69.271 



Fizemos então a varredura de todos os corpora, identificando os MON, relacionando 

cada um deles ao seu lócus de ocorrência na estrutura narrativa e à realização do padrão 

discursivo narrativo em que ocorreram. Analisamos cada um dos marcadores 

identificados (types), observando a sua frequência de ocorrência (tokens), o contexto em 

que ocorreu, para descrever as funções discursivas desempenhadas. Finalmente, 

relacionamos os MON ao seu lócus de ocorrência, considerando a realização do padrão 

discursivo narrativo em que ocorreram e a função discursiva desempenhada por cada 

um deles. Como se pode perceber, a análise teve cunho predominante qualitativo, 

embora tenha levado em conta a frequência de ocorrência de cada MON em contextos 

específicos de uso. 

Em relação à organização do conteúdo e de sua estrutura, a tese está organizada 

em cinco capítulos.  

Neste primeiro capítulo, a Introdução, fazemos a apresentação do trabalho, 

explicitamos as questões de pesquisa, as hipóteses, os objetivos e os procedimentos 

metodológicos. 

No Capítulo 2, situamos a pesquisa dentro do referencial teórico que nos dá 

sustentação: a Linguística Funcional Centrada no Uso, abordando também a narrativa 

como um padrão discursivo e a estrutura da narrativa segundo a proposta de Labov 

(1972). 

No Capítulo 3, fazemos a análise dos dados, iniciando por conceituar os MON e 

por apresentar para o leitor uma visão geral dos dados, ou seja, dos 22 marcadores 

identificados nos corpora. A seguir, apresentamos o resultado dos dados para o lócus 

preferido dos MON nas diferentes realizações do padrão discursivo narrativo (PDN), ou 

seja, nas Lendas, nos Relatos de experiência e nos Contos. Finalmente, enumeramos, 

explicamos e comentamos cada umas das oito funções discursivas que identificamos 

para os MON relacionados. 

  No Capítulo 4, que trata especificamente do ensino de língua portuguesa, 

discutimos as interconexões e as possiblidades entre a legislação materializada nas 

Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e a Linguística e, a seguir, 

apresentamos cinco propostas de sequência didática para que se possa desenvolver os 

MON na sala de aula de língua portuguesa, levando em conta as OCN e as NTICs 

(Novas Tecnologias da Informação e Comunicação), visando à integração entre a teoria 

linguística e a prática pedagógica, tendo como foco o aluno do Século 21. 



  Nas Conclusões, retomamos as questões de pesquisa e fazemos algumas 

considerações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A Linguística Funcional Centrada no Uso 

  

O termo Linguística Funcional Centrada no Uso (Usage-Based Linguistics, na 

literatura norte-americana), conforme FURTADO DA CUNHA, BISPO, SILVA. (no 

prelo, 2012, 2012), identifica uma tendência funcionalista de estudo das línguas, 

também denominada Linguística Cognitivo-Funcional (TOMASELLO, 1998), 

representada por um grupo de teóricos (LANGACKER, 1987; CROFT, 1991, 2001; 

GOLDBERG, 1995; GIVÓN, 1995, BYBEE, 2010, TOMASELLO, 2003, dentre 

outros).   



Na concepção desses teóricos, a essência da língua é sua dimensão simbólica, 

com a gramática sendo derivativa desta, ou seja, a dimensão gramatical da língua é um 

produto de um conjunto de processos históricos e ontogenéticos conhecidos como 

gramaticalização (TOMASELLO, 2003, p. 5-6). Assim sendo,  

 

[...] a competência em uma língua natural consiste em uma mistura de 

todos esses itens e estruturas, os quais constituem um conjunto mais 

complexo e diverso de representações linguísticas do que a “core 

grammar” (gramática nuclear) das abordagens formais. Estes incluem 

o altamente canônico (nuclear), o altamente idiossincrático 

(periférico), e muitas coisas intermediárias. [...] (Tradução nossa) 

 

A Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) aqui adotada embasa-se no  

princípio de que as unidades gramaticais são inerentemente significativas e defende, 

portanto, que a organização da língua é ligada diretamente à experiência do usuário com 

essa língua.  

 No âmbito da pesquisa linguística, esclarece Martelotta (2011) que esse tipo de 

abordagem não se limita à observação de aspectos formais, ou à observação da difusão 

das formas pela estrutura social, mas incorpora dados semânticos, pragmáticos e 

discursivos em suas análises, destacando que  

  

[...] esses aspectos de ordem cognitiva só se materializam na 

interação, ou seja, não refletem apenas o funcionamento de nossa 

mente como indivíduos, mas como seres inseridos em um ambiente 

cultural. (MARTELOTA, 2011, p. 56).  

 

Considerar essa valorização da cultura implica a concepção da sintaxe como 

ligada diretamente a fenômenos de natureza semântica ou discursivo-pragmática. 

Assim, a sintaxe se faz no discurso:  

[...] a sintaxe é uma entidade dependente, funcionalmente motivada, 

cujas propriedades formais refletem – talvez não completamente, mas 

em grande proporção – as propriedades dos parâmetros explanatórios 

que motivam seu surgimento. (GIVÓN, 2011, p. 300) 

 

 

Uma vez que a LFCU toma como princípio que há uma simbiose entre discurso 

e gramática, de modo que discurso e gramática interagem e se influenciam mutuamente, 

a gramática é compreendida como uma estrutura em constante mutação/adaptação, em 

consequência das vicissitudes do discurso. Nesse sentido, e considerando que “o sistema 

tem um caráter eminentemente dinâmico ou emergente [...]” (MARTELOTTA, 2011, p. 



57.),  “a análise de fenômenos linguísticos deve estar baseada no uso da língua em 

situação concreta de intercomunicação.” (FURTADO DA CUNHA, BISPO, SILVA, no 

prelo, 2012, 2012).  

 Assim, tanto aspectos culturais como interacionais precisam ser considerados 

no estudo da língua, uma vez que esses aspectos interferem e contribuem na construção 

do significado das palavras e expressões. 

 Smith (2011, p. 147), citando Clark (1996), e Sperber e Wilson (1995), defende 

que  

 

[...] a comunicação só é possível devido à existência de embasamento 

comum – o conhecimento que os interlocutores reconhecem (ou 

assumem) que compartilham sobre a situação. (Tradução nossa)  

 

O autor destaca ainda que há dois aspectos cruciais ligados ao conhecimento 

compartilhado na interação: o primeiro seria a compreensão do objetivo da interação, o 

que implica a compreensão mútua das intenções (TOMASELLO et al., 2005); o 

segundo, uma percepção das convenções linguísticas compartilhadas, ou associações 

entre forma-significado. Finalmente, explica que a compreensão do objetivo 

interacional é vital para o sucesso da comunicação, porque ela permite aos 

interlocutores perceberem que informações são relevantes ou não para cada contexto. 

Esses aspectos são importantes quando se pretende analisar como se organiza o discurso 

narrativo gerado a partir de diferentes situações e propósitos comunicativos, como é o 

caso das Lendas, dos Relatos de experiência e dos Contos. 

 A partir da LFCU, é possível identificar quais as instanciações das construções 

responsáveis pela organização do discurso narrativo e os marcadores que participam 

dessa organização, apontando as funções que desempenham conforme os diferentes 

contextos e motivações discursivas.  Uma dessas funções ocorre quando o Relato de 

experiência é gerado a partir de situação de entrevista, que pressupõe um diálogo entre o 

entrevistador e aquele que vai ser o narrador do fato.  

 Conforme veremos no Capítulo 3, os dados dos corpora analisados revelam 

que o uso de certos MON pode refletir, por exemplo, o desejo do narrador de chamar a 

atenção do ouvinte para o início da história, por meio de um marcador discursivo (Bom/ 

Bem ou Olha), ou ainda sua intenção de focalizar a atenção do outro em determinado 

trecho da história, como, por exemplo, no seu início (Foi o seguinte).  



 No processo de interação, o narrador precisará contar com a colaboração do 

ouvinte, para que este possa recuperar, com a ajuda do contexto e do conhecimento 

partilhado, o significado do discurso, a partir de cada instanciação de construção que o 

constitui.  

 Na língua, esse processo, como sabemos, é dinâmico e constante. A sintaxe da 

língua passa então a ser vista  

 

como uma unidade dependente, funcionalmente motivada cujas 

propriedades formais refletem – talvez não completamente, mas em 

grande proporção – as propriedades dos parâmetros explanatórios que 

motivam seu surgimento. (GIVÓN, 2011, p. 300) 

 

 Ressaltando que, vista dessa forma, a sintaxe precisa ser considerada como 

estando relacionada a fenômenos de natureza semântica e discursivo-pragmática, 

Martelotta (2011, p. 59) resume, a seguir, os conceitos de discurso e gramática, 

conforme a LFCU: 

 

As abordagens centradas no uso, portanto, se distinguem da proposta 

gerativa no sentido de que veem a sintaxe como uma estrutura que 

está a serviço do discurso, aqui entendido como o uso criativo da 

língua nos diferentes contextos de comunicação. Segundo essa visão, 

a gramática de uma língua constitui um conjunto de princípios 

dinâmicos que, de acordo com Langacker (1987), associam-se a 

rotinas cognitivas que são moldadas, mantidas e modificadas pelo uso.  

 

 

Além disso, na LFCU, é necessário levar em conta a influência de capacidades 

cognitivas que se refletem no comportamento linguístico. Assim habilidades mentais 

como categorização, organização conceptual e habilidades vinculadas ao processamento 

linguístico e à experiência humana passam a ser consideradas na observação do uso da 

língua.  

Traugott e Dasher (2002, p. 28) explicam que mecanismos como repetição, 

reanálise e analogia são comuns não apenas na mudança linguística, mas na cognição e 

no comportamento humano de modo geral. A linguagem é vista, desse modo, apenas 

como mais uma habilidade humana, inserida no domínio geral da cognição. 

O discurso é, portanto, um processo que se desenvolve no tempo e no espaço, 

responsável pelas transformações sofridas pelos elementos linguísticos, os quais irão 

compor a gramática da língua. (MARTELOTA, 2011, p. 92) 



No domínio do discurso, alguns elementos, denominados de processuais, 

funcionam no nível interpessoal e refletem o processo de criação do texto, na medida 

em que organizam a comunicação através de usos específicos de construções em 

determinados padrões discursivos (ÖSTMAN, 2004). 

A escolha desses elementos pelo falante resulta de operações mentais bastante 

complexas, nem sempre totalmente conscientes, as quais consideram não apenas 

aspectos morfossintáticos, semânticos e pragmáticos, mas também aspectos cognitivos, 

como os estudados por Bybee (2010), a saber: associação trans-modal, categorização, 

chunking e automatização neuromotora. 

A análise das diferentes marcadores responsáveis pela tessitura do discurso, 

mantendo-lhe a coerência textual e a organização do discurso, tanto do ponto de vista do 

conteúdo quanto da forma, constitui-se uma ferramenta importante para 

compreendermos as estratégias de que os usuários da língua fazem uso, para produzir 

textos narrativos em diferentes contextos e para diferentes fins. 

Vale destacar que o aumento na frequência de uso, resultante da preferência dos 

falantes por determinadas construções a despeito de outras, pelo fato de sua forma 

oferecer vantagens retóricas ou de outra ordem na comunicação (TRAUGOTT e 

DASHER, 2002), é um efeito muito importante na cristalização da mudança em curso 

na língua. Assim sendo, o uso de alguns marcadores em certos contextos só vai se 

refletir em mudança na língua, quando for resultante de um processo coletivo, embora 

possa ser iniciado e rotinizado através dos usos individuais e receba influência da 

criatividade de cada falante em particular. Assim, reafirmamos o pressuposto da LFCU 

de que a estrutura da língua emerge da inter-relação entre padrões de experiência, 

interação social e processos cognitivos.  

A LFCU defende também a ideia de que há um continuum entre o léxico e a 

gramática, com níveis diferentes e gradientes de abstração. Nessa direção, Furtado da 

Cunha, Bispo e Silva (no prelo, 2012, 2012 p. 7) explicam que “a diferença entre 

construções lexicais e construções sintáticas reside no grau de complexidade interna de 

cada uma delas (GOLDBERG,1995), de modo que a fronteira entre elas é difusa”. 

 No que concerne às categorias analíticas da LFCU, Furtado da Cunha, Bispo e 

Silva (no prelo, 2012, 2012) classificam-nas em dois tipos: extralinguísticas, como 

iconicidade, marcação, categorização, perspectivação, constrastividade, saliência 

discursiva, prototipicidade, informatividade e linguísticas, como ordenação e padrão 

discursivo.  



 Oliveira (2012, p.148) identifica três tendências teóricas atuais nas pesquisas 

funcionalistas, as quais levam em conta a interface entre lexicalização e 

gramaticalização, a dimensão pragmático-discursiva e a gramaticalização de 

construções. 

 A primeira dessas tendências, de acordo com a autora, implica na “ruptura 

efetiva do tratamento dicotômico entre instâncias analíticas” e no consequente destaque 

das abordagens de trajetórias e de processos unidirecionais marcados por hibridização, 

polissemia ou sobreposição/intersecção categorial. 

 A segunda corresponde à dimensão pragmático-discursiva, a qual, por sua vez, 

pressupõe “a investigação holística dos usos linguísticos”, o que torna necessário que o 

objeto de pesquisa seja tratado “no âmbito do lócus de sua produção/recepção, no 

destaque para esse conjunto de fatores que, de modo mais direto ou indireto, concorre 

para a configuração dos usos linguísticos.”  

A terceira tendência é a abordagem construcional da gramaticalização, em que se 

destaca a proposição de que “o todo é maior e distinto em relação à soma das partes” e 

de que “alterações de sentido ou forma não acontecem em constituintes isoladamente 

mas sim no âmbito de construtos maiores, que devem ser levados em conta.”  

 No âmbito das tendências pragmático-discursivas, destacamos a observação da 

categoria plano discursivo que, segundo Furtado da Cunha e Tavares (2007), “diz 

respeito à organização estrutural do texto e compreende as dimensões de figura e 

fundo.” Essa dicotomia (figura/fundo) foi formulada pela psicologia da Gestalt “como 

um princípio que subjaz à percepção e à cognição.” Figura corresponde, portanto, às 

entidades perceptualmente mais salientes, que ficam em primeiro plano; fundo, ao 

contrário, seriam as entidades que ficariam em segundo plano, “menos aparentes e 

perceptíveis”. A tendência mais atual tem sido de se perceber esses planos como um 

continuum e não mais como planos dicotômicos. 

Furtado da Cunha, Bispo e Silva (no prelo, 2012, 2012) identificam essa 

tendência em pesquisas mais recentes que descrevem “um continuum, cujos polos 

seriam a superfigura, do lado mais saliente e relevante, e superfundo, do lado mais 

difuso ou vago.”  

 Na Linguística Funcional, essa categoria foi inicialmente aplicada ao estudo de 

narrativas, de modo que, nesse padrão discursivo, a figura seria o lócus principal da 

ação narrada e o fundo, o lócus do cenário e dos comentários avaliativos.  



Na análise das funções discursivas desempenhadas pelo que estamos 

denominando neste trabalho de Marcadores da Organização do Padrão Discursivo 

Narrativo (MON), levaremos em conta o plano discursivo em que se inserem as 

instanciações das construções identificadas nos corpora.   

Inserimo-nos, portanto, na segunda tendência acima descrita, na medida em que 

relacionamos os usos dos marcadores ao lócus de ocorrência e à função discursiva. 

 

2.2 A narrativa como um padrão discursivo 

 

  Seguimos a proposta de tratamento da narrativa como sendo uma construção, 

conforme Östman (2004, p. 21), o qual parte do princípio de que 

 

[...] certos ‘padrões discursivos’ representam convencionalizações ou 

propriedades linguísticas específicas, que as colocam em pé de 

igualdade com as convencionalizadas, pelo menos com respeito à 

percepção do conhecimento dos falantes em relação a uma língua 

como um sistema simbólico. (Tradução nossa) 

 

Considerando, portanto, que a ‘gramaticabilidade’ depende do contexto, Östman 

(2004, p.123) defende uma visão holística da Gramática de Construção, a qual resultaria 

da incorporação de construções periféricas no estudo da língua, na medida em que se 

amplie o olhar investigativo para além da gramática da oração, passando-se a analisar o 

fenômeno discursivo. 

Essa visão implica a ampliação do foco de análise na busca de compreender 

frames de escala maior e cenas situacionais, assim como a consideração de múltiplos 

aspectos linguísticos que são dependentes e governados pelas restrições impostas pelo 

funcionamento que a língua impõe no comportamento linguístico. 

Ao integrar, em uma visão holística, aspectos normalmente ligados à fonologia, 

morfologia, lexicologia, sintaxe, semântica, prosódia e pragmática, a Gramática de 

Construções busca compreender como funciona o discurso, ousando observar os textos 

para além da frase.  

Östman (2004, p. 126) destaca a importância de se integrar o fenômeno 

pragmático e discursivo com o que se conhece sobre gramática a partir de uma 

abordagem construcional. 

Ao mesmo tempo, afirma que 



 

[...] é crucial que os cálculos detalhados da estrutura e dos atributos da 

gramática sejam relacionados harmoniosamente com o que nós 

conhecemos sobre discurso. (Tradução nossa) 

 

 Para justificar essa necessidade, Östman embasa-se nos quatro argumentos a 

seguir: grande parte do discurso é convencionalizada; o discurso não se opõe à sintaxe; 

a aceitabilidade e a convencionalidade são dependentes do contexto; a Gramática de 

Construções precisa reconhecer a utilidade dos frames holísticos que são semelhantes 

aos gêneros. 

 A ideia de que é preciso ser feita uma ‘cobertura total’ dos dados, defendida 

pelos gramáticos construcionistas, reitera, para o autor, a necessidade de se levar em 

conta não apenas as chamadas construções nucleares, mas também as periféricas em seu 

funcionamento discursivo, o que, logicamente, requer uma abordagem metodológica 

diferente da adotada pelos estudos eminentemente sintáticos, focados apenas na 

sentença. 

 Essa análise discursiva precisa considerar os contextos em que determinadas 

construções podem ser aceitas ou consideradas convencionais. Para tanto, Östman 

(2004, p. 128) propõe a adoção ampliada da noção de ‘frames’ proposta por Fillmore 

(1968), Fillmore et al. (2000) e Johnson et al. (2001), o que corresponderia a tomar-se 

em consideração na análise os ‘frames’ no nível do discurso, considerando ‘frames 

como gêneros’, conforme explica: 

 

Nós precisamos ser capazes de nos referir a ‘frames como gêneros’ 

para indicar como nós sabemos que o que sabemos é apropriado para 

aquela cena. Esses frames holísticos restringem as possibilidades de 

interpretação, e define limites ao redor da esfera de compreensão da 

maneira como os tópicos discursivos, os esquemas ou o conhecimento 

de um determinado gênero o faz. [...] O que nós precisamos é de 

espeficicações para dar conta do fenômeno discursivo e pragmático e 

seus efeitos na gramaticalidade e na interpretação de frases. 

(ÖSTMAN, 2004, p. 128-9. Tradução nossa) 

   

Tratando de  frames de compreensão e destacando a estreita conexão entre a 

noção de frame no nível do texto/discurso e do léxico e afirmando que categorias 

gramaticais existem como índices desses frames, Östman (2004, p.130) defende que 

 

[...] esses frames de compreensão podem ser concebidos como 

‘construções de frame’, ‘padrões de frame’, ‘construções discursivas’ 



ou simplesmente, como eu vou chamar aqui: ‘padrões discursivos’.” 

(Tradução nossa) 

 

 Ou seja: um texto ou um discurso é mais do que uma combinação de partes 

definidas sintaticamente que possam ser vistas como seus constituintes. (Tradução 

nossa) 

 

 Assim sendo, Östman propõe uma abordagem que parta de noções discursivas 

como ‘tipo de texto’ e ‘gênero’, para que se possa questionar como o conhecimento 

dessas estruturas interage com o conhecimento gramatical. Toma como argumento que 

 

Se um padrão discursivo é para ser uma noção ao nível do discurso 

comparável àquela [noção] de construção ao nível da sentença, ela 

deverá combinar as características de forma, significado e função de 

um texto/discurso, dentro de uma construção padrão. (ÖSTMAN, 

2004, p.130-1. Tradução nossa) 

 

 Como se pode perceber, a noção de ‘padrão discursivo’ proposta por Östman é 

de uma entidade abstrata como o é a noção de construção (GOLDBERG, 1995). E 

mais: é também um fenômeno cognitivo.  

Para o autor, tanto a noção de gênero quanto a de tipo textuais são igualmente 

importantes.  Segundo ele, essas noções têm sido vistas como sendo dicotômicas – duas 

perspectivas do discurso, o gênero referindo-se não só às relações externas que um 

texto/discurso revela nas relações sociais e nas pistas comunicativas; e o tipo de texto, 

focando nas relações internas de um texto/discurso, ou seja, na maneira como as frases 

são organizadas, umas em relação às outras no texto/discurso.  

 As noções de gênero e tipo de texto são, dessa maneira, incorporadas por 

Östman (2004) na medida em que este as relaciona, respectivamente, às noções de 

forma e de função, no nível da frase. Argumenta que, da mesma maneira como é 

necessário um ‘significado’ cognitivo para acoplar forma e função no nível das 

construções linguísticas, também teria que haver um filtro que atuasse com mediador 

nas descrições entre gênero e tipo de texto. Para tanto, sugere a adoção do termo 

‘padrão discursivo’, cuja noção seria correlata à noção de significado no nível da frase. 

  Furtado da Cunha, Bispo e Silva (no prelo, 2012, 2012) entendem com Östman 

(2004) que o padrão discursivo 

 

[...] consiste num construto sociocognitivo de comunicação, 

atualizado em uma dada configuração textual, que emerge e se 



ritualiza em contextos comunicativos específicos nos quais os 

indivíduos se engajam cotidianamente.  

 

 Os padrões discursivos correspondem a associações convencionalizadas entre 

tipo de texto e gênero, sendo considerados como ‘constelações de forma-significado’, 

conhecidas como ‘construções’.  

Nesta tese, adotaremos a noção de padrão discursivo proposta por Östman 

(2004), concebendo, portanto, cada um dos textos analisados como realizações 

diferentes do padrão discursivo narrativo, resultantes da simbiose entre forma (tipo 

textual) e função (gênero textual). Cada uma dessas realizações do padrão discursivo 

narrativo (Lendas, Contos, Relatos de experiência) atende a diferentes necessidades 

comunicativas e reflete não apenas valores culturais, como também aspectos 

interacionais da comunicação humana.  

Conforme demonstramos nessa tese, fatores como o lócus de ocorrência, o 

padrão discursivo e a função discursiva influenciam na escolha e no comportamento 

dessas instanciações de construções no discurso. No que toca ao que estamos nos 

referindo como lócus de ocorrência, tomamos como parâmetro a proposta de Labov 

(1982), que trata da estrutura canônica do texto narrativo, com base na qual 

identificamos as instanciações mais recorrentes e descrevemos a função discursiva que 

assumem em cada uma das realizações do padrão discursivo narrativo examinadas.  

 

2.3 A estrutura da narrativa segundo Labov 

 

  Os trabalhos de Labov (1972, 1982, 1997; Labov e Waletsky, 1967) foram os 

pioneiros a analisar a narrativa como um espaço originalmente apropriado para dar 

conta de eventos passados. O foco desses trabalhos é a organização temporal da 

narrativa. 

  Em 1972, Labov publicou um ensaio intitulado The transformation of experience 

in narrative syntax, no qual apresenta e explica as seis partes que compõem uma 

narrativa por ele denominada completa, pelo fato de apresentar um início, um meio e 

um final, além de outras partes. 

  A proposta de Labov resultou de pesquisas de narrativas de experiência pessoal, 

produzidas e gravadas em situações de interação, posteriormente transcritas e 

analisadas, nos moldes sociolinguisticos.  



  O ‘gatilho’ para a produção dos textos orais era a pergunta ‘o que aconteceu?’, 

após uma conversa inicial com o entrevistado. O uso dessa estratégia possibilitou o 

surgimento de textos reais, em situações de relativa espontaneidade. 

  Na pesquisa realizada em parceria com Waletzky (1967), foi demonstrado que as 

flexões verbais são usadas para possibilitar a evolução da experiência narrada no 

discurso. 

  O ensaio publicado em 1972, acima referido, inicia com uma definição de 

narrativa. O autor propõe uma divisão da estrutura narrativa padrão em seis partes, as 

quais adotamos nessa pesquisa.  

  Assumimos, portanto, com Labov (1972, p. 359) que narrativa é um método de 

recapitulação da experiência passada através do emparelhamento de uma sequência 

verbal em que os eventos realmente ocorreram ou foram inferidos como tendo ocorrido. 

  Nessa perspectiva, Labov (1972, p. 360) defende que uma narrativa mínima 

seria uma sequência de duas orações ordenadas temporalmente, cuja mudança de ordem 

resultaria em uma mudança na sequência temporal da interpretação semântica original.  

  A estrutura da narrativa proposta pelo autor é composta das seis partes a seguir 

descritas, as quais podem ou não aparecer nessa ordem.  

1. O Resumo consiste de algumas frases iniciais, sumarizando a 

história. Sua função é despertar o interesse do interlocutor, para 

que ele deseje saber o resto da história, em maiores detalhes. A 

pergunta que teria como resposta o Resumo seria ‘Sobre o que se 

conta?’ 

2. A Orientação é o estágio seguinte, no qual o falante passa 

informações ao ouvinte sobre o cenário da história: uma descrição 

de personagens, do espaço, do tempo, para facilitar a 

compreensão do ouvinte sobre o fato que vai ser narrado. As 

perguntas que seriam respondidas pela Orientação seriam 

‘Quem?’, ‘Quando?’, ‘O quê?’, ‘Onde?’ 

3. A Complicação da ação é a fase em que o eventos reais da 

narrativa vão ocorrer uns após os outros, o que vai dar 

movimento da ação narrada. Seria a resposta exata à questão ‘O 

que aconteceu?’. 

4. A Avaliação seria a razão de ser narrativa, o porquê de aquele 

fato estar sendo narrado. Essa Avaliação pode aparecer 



imediatamente antes da Resolução ou pode ser encontrada sob 

diversas maneiras ao longo de toda a narrativa. A pergunta 

adequada à essa fase da narrativa seria ‘E daí?’ 

5. A Resolução é basicamente a conclusão da história, o 

fechamento. ‘O que ocorreu no final?’ é a questão que lhe dá 

origem. 

6. A Coda aparece com menor frequência que as demais partes e, 

diferentemente das cinco seções anteriores, não é dada como uma 

resposta a uma questão. Através da Coda, pode-se avaliar o grau 

de relevância da Avaliação e da Resolução. A Coda também pode 

ser vista como uma maneira de mostrar que o fato narrado teve 

uma Resolução e para indicar uma mudança no turno da fala do 

narrador.  

 

A estrutura da narrativa padrão seria, portanto, composta das seis partes acima 

elencadas (o Resumo, a Orientação, a Complicação da ação, a Avaliação, a Resolução e 

a Coda), tendo a Avaliação uma função secundária que pode aparecer também nas 

demais partes da narrativa. 

  Assim sendo, Labov (1972, p. 392) ressalta o fato de que algumas frases vão 

além da função referencial, chegando ao nível da Avaliação do fato narrado, destacando 

certos eventos que são mais relevantes, comparando aqueles eventos que deveriam ou 

não ocorrer, correlacionando a dimensão linear da narrativa, ao sobrepor eventos uns 

aos outros, na medida em que ocorre uma associação entre a complexidade sintática e a 

Avaliação. 

  Vale destacar que o conhecimento da cultura também é relevante para Labov 

(1972, p. 380), pois  

[…] o conhecimento da cultura nos fala que enunciados 

aparentemente inexpressivos desempenham um papel avaliativo: eles 

são usados convencionalmente nessa posição para marcar e avaliar a 

situação. 

 

  Como se pode perceber, a atenção para o papel exercido pela cultura, como 

elemento do discurso, antecipa, de certa forma, a LFCU, cujo foco maior é o discurso 

real, considerado em toda sua complexidade. Assim, como constatou Bybee (2010), 

línguas diferentes podem apresentar gramáticas semelhantes, desde que as condições de 



uso dessas línguas sejam culturalmente semelhantes, o que confirma a ideia de que 

universais psicológicos e socioculturais podem estar refletindo construções 

consideradas como universais linguísticos (SLOBIN, 1980). Em PDN, por exemplo, as 

instanciações Era uma vez, que aparece especificamente na Orientação dos Contos, e 

por fim, que aparece na Resolução nos Contos, nos Relatos de experiência e nas Lendas, 

como veremos no Capítulo 3, podem ser/talvez sejam recorrentes em outras línguas, em 

situações comunicativas e em culturas semelhantes, para desempenhar funções 

discursivas semelhantes nesses lócus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OS MARCADORES DA ORGANIZAÇÃO DO PADRÃO 

DISCURSIVO NARRATIVO: ANÁLISE DOS DADOS  
 

3.1 Conceituando os Marcadores da Organização do Padrão 

Discursivo Narrativo (MON) 
 

Nesta tese, denominamos, portanto, de MON os marcadores que são palavras ou 

expressões responsáveis por organizar a estrutura do padrão discursivo narrativo, tanto 

no nível sintático, quanto nos níveis semântico e pragmático. A análise das ocorrências 

dos MON no corpora mostra indícios de que esses marcadores responsáveis por marcar 

a Orientação da estrutura narrativa assumem funções especializadas em diferentes 

modalidades, padrões discursivos e situações de interação discursiva.  

Os dados mostram que alguns desses MON ocorrem preferencialmente em 

alguns lócus da narrativa (Resumo, Orientação, Complicação, Resolução, Coda, 

Avaliação), enquanto outros especializam-se em determinados PDN (Lendas, Contos ou 

Relatos de experiência), assumindo diversas funções organizadoras do discurso 

narrativo.  



Listamos a seguir as oito funções dos MON identificadas nos dados, das quais 

trataremos detalhadamente mais à frente. 

1) Chamar a atenção do interlocutor para o início da ação que vai ser narrada. 

2) Iniciar a narração. 

3) Marcar a evidencialidade do fato narrado. 

4) Focalizar a atenção do interlocutor em determinado trecho da história. 

5) Iniciar digressões sobre o fato narrado. 

6) Retomar o fio narrativo após digressões. 

7) Terminar a narração. 

8) Avaliar o fato narrado. 

 

3.2 Visão Geral dos dados 

 

   Como mencionado nos procedimentos metodológicos, foram analisadas três 

realizações diferentes do padrão discursivo narrativo (Contos, Lendas e Relatos de 

experiência) distribuídas em quatro corpora diferentes (Contos, Lendas do Amazonas, 

Relatos dos Remanescentes Quilombolas e Corpus Discurso de Gramática), nas 

modalidades oral e escrita. 

  No total, foram identificadas 22 marcadores (types), totalizando 123 ocorrências 

(tokens), conforme mostra a Tabela a seguir: 

 

Tabela 2: Visão Geral dos MON 

MON Lócus 
Marcadores  

(Types) 

Ocorrências 

(Tokens) 

Resumo Orientação Complicação Resolução Coda Avaliação 

Um dia/Uma 
vez/Certa vez/Outro 

dia 

29 3 14 12 0 0 0 

Diz que 13 1 9 2 0 1 0 

Vou contar/ A 
história começa 

assim 

13  13 0 0 0 0 0 

Bom/Bem 13  5 6 2 0 0 0 

Era/ Era uma vez/ 
Era um belo dia 

ensolarado 

12  0 12 0 0 0 0 

Aí eu sei que 9 0 0 8 1 0 0 

Por fim 7 0 0 2 5 0 0 

Conclusão 6 0 0 0 0 3 3 

Com nossos 

antepassados 

aconteceu assim 

3 2 0 0 0 1 0 

E é o que sempre 
acontece 

2 0 0 0 0 1 1 

Moral da história 2 0 0 0 0 1 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Essa foi mais uma 
das minhas 

experiências de 

estudante/ Essa foi 
minha experiência 

2  0 0 0 0 2 0 

E assim foi/ E assim 

é até hoje 

2  0 0 0 0 2 0 

Contam que/ 
Contam os antigos 

antepasssados que 

2  0 2 0 0 0 0 

Assim aconteceu 1 0 0 0 0 1 0 

Fim 1 0 0 0 1 0 0 

Assim acaba a 

história 

1 0 0 0 1 0 0 

Desculpa o 
parêntese 

1 0 0 1 0 0 0 

Sim... mas aí 1 0 0 1 0 0 0 

Dizem que foi 

assim  

1 0 0 0 0 1 0 

Foi o seguinte 1 0 1 0 0 0 0 

Olha 1 1 0 0 0 0 0 

TOTAL 22 123 25 44 28 8 13 5 



 

  O Gráfico 1 apresenta uma visão panorâmica dos 22 types identificados nos 

corpora analisados. 

 

 

 

Gráfico 1: Visão Geral dos MON 

 

 

  As ocorrências foram descritas a partir da análise de cada marcador identificado 

em relação ao seu lócus, ao padrão discursivo em que ocorre e à função discursiva que 

desempenha em cada situação analisada. 

  Ao longo de cada seção, ilustramos a análise com excertos dos corpora 

comentados. 

 

3.3 O lócus preferido dos MON  

 

  Para facilitar a descrição dos dados analisados, descrevemos os MON em 

relação ao seu respectivo lócus de ocorrência, conforme a estrutura narrativa proposta 

por Labov (1972), cujas características estão destacadas a seguir: 

 



Resumo – síntese da história narrada; 

Orientação – contextualização do episódio narrado; 

Complicação da ação – sequenciação dos acontecimentos até o clímax; 

Resolução – desenlace dos acontecimentos; 

Avaliação – destaque da importância do episódio narrado para defender um ponto de vista; 

Coda – anúncio do término da história. 

  Conforme pudemos constatar na análise dos dados, a Avaliação não ocorre 

necessariamente antes da Coda, mas aparece ao longo das diversas seções da narrativa, 

como, por exemplo, no Resumo, na Complicação ou mesmo na Coda. 

 

3.3.1 Os MON do Resumo 

 

  Os MON bom, olha, vou contar e a história começa assim foram identificados 

apenas no Resumo; o MON uma vez predomina no Resumo, mas aparece na Orientação 

e também na Complicação. O MON diz que, por sua vez, aparece no Resumo, na 

Complicação e na Coda, mas predomina na Orientação. O MON Com nossos 

antepassados aconteceu assim, aparece tanto no Resumo, quanto na Coda. 

 

Gráfico 2: Os MON do Resumo 
 

 



  

 

  Conforme vimos no capítulo teórico, na concepção de Labov (1972), o Resumo 

consiste de algumas frases iniciais, sumarizando a história. Sua função é despertar o 

interesse do interlocutor para que ele deseje saber o resto da história, em maiores 

detalhes.   

  Nos dados analisados, pode-se perceber que a ordem decrescente de frequência 

de ocorrência dentre as instanciações do Resumo é: Vou contar/A história começa assim 

(55%), Bom (23%), Uma vez (14%), Com nossos antepassados aconteceu assim(8%), 

sendo Diz que e olha equivalentes (4%).  

  Nos fragmentos transcritos a seguir, todos do padrão discursivo Relato de 

experiência do Corpus Discurso e Gramática, pode-se perceber que o contexto de 

interação em que é gerado o texto narrativo, ou seja, a situação de entrevista, em 

situação de fala, é um elemento motivador do surgimento desses MON, que funcionam 

como marcadores discursivos, cuja função é, como veremos mais adiante, chamar a 

atenção do interlocutor para a narrativa que vai ser iniciada.  

  Como se pode observar, é no Resumo que o narrador apresenta o tema de que 

vai tratar (a história dos pés calvos) ou o sentimento que essa história traz para si –

conforme pedido pela entrevistadora (alegria ou tristeza) –, procurando despertar a 

curiosidade do interlocutor (ouvinte ou leitor) para o fato que vai ser a seguir narrado.  

 

(1) [...] E: bem... estou aqui com a estudante Lina... da UFF... sou a entrevistadora 

Monique...  Lina... a eu gostaria que você me contasse uma história triste... alegre... 

feliz que tenha acontecido com você ((risos))  

I: eh:...vou contar a história/eh::...sobre meus pés... que:: eu tenho os pés cavos... que 

ao contrário dos pés... chatos... a minha mãe me levava sempre ao::... ortopedista... a 

vários ortopedistas... que eu  tinha muitas dores nos  joelhos e dores nos pés... eh:: 

nunca dava jeito... [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Niterói. 

 

(2)  [...] bom...vou contar uma história que é triste... mas ao mesmo tempo é 

engraçada... eu tinha sempre o costume de ir na casa de um colega meu que morava 

num... determinado lugar ali... na Engenhoca... ali no João Brasil... perto de uma 

favela... [...] 



Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Niterói. 

 

(3) [...] E:  Viviane...  conta pra mim uma história que  tenha acontecido com você...  

que  tenha  sido alegre... ou triste... 

I: [...] olha... a... minha história foi... pra mim tinha/ eh... acabou o mundo naquele 

dia... eu estava no colégio...  era da quinta série...  na/nesse colégio mesmo...  escola 

Mafalda...  aí  eu estava no colégio...  era...  aula de ciências...  eu acho/  é...   isso 

mesmo...  aí  depois veio uma  inspetora... pediu pra  mim descer...  aí  eu  fui...  desci  

[...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/RJ. 

 

  Os MON A história começa assim e Com nossos antepassados aconteceu assim 

aparecem apenas no padrão discursivo Lenda, no Corpus Lendas do Amazonas, e tem 

como função discursiva anunciar o fato que vai ser narrado.  

  No caso do MON A história começa assim, é interessante notar que, ao final da 

narrativa, esse MON vai ser retomado pela instanciação E assim é até hoje, o qual, 

como veremos adiante, tem a função discursiva de evidenciador. 

 

(4) [...]O SAPO ENCANTADO 

 

Tua Yuxibu é o sapo, o canoeiro, o que mais tem. Ele sempre canta no verão. Vai 

desovar na praia. E as pessoas comem este sapo. 

A história começa assim: tinha um homem que ficou encantado de Tua Yuxibu. O nome 

desse homem era Ixã. 

Ixã caçava no mato e nunca encontrava a caça. Não matava nada! Os filhos 

começavam a chorar muito. Queriam comer caça. Ixã via as pessoas pegando aquele 

sapo e foi pegar também para poder comer. Ele fez isso umas cinco vezes. Um dos 

sapos se encantou numa pessoa e foi falar com ele: 

[...] 

Nessa hora, o marido virou uma mutuca bem azulzinha. Quando a mulher quis pegar o 

marido encantado, a mutuca escapuliu da mão dela. E assim é até hoje... [...] 

Fonte: Lendas/Corpus Lendas do Amazonas. 

 



 O MON Com nossos antepassados aconteceu assim também aparece algumas 

vezes repetido na Coda, como se para reforçar a evidencialidade, conforme aconteceu 

na Lenda, transcrita parcialmente, a seguir: 

 

(5)   [...] História de um Homem muito Sovina 

Com nossos antepassados aconteceu assim: 

Era um homem chamado Yawa Xiku Nawa. Era só ele e a mulher dele. Não tinha 

nenhum filho. Yawa Xiku Nawa vivia só com sua mulher. 

Os outros parentes não faziam mais roçado, não plantavam mais. Só comiam o que esse 

casal tinha.  

[...] 

Toda vez que sentava num pau, o galho quebrava com ele. Então, os outros pássaros 

pediram para ele se separar. O beija-flor saiu voando e cantando com o paneiro de 

algodão de Yawa. E conseguiu se sentar nos galhinhos bem fininhos. Os outros se 

enxugaram e se separaram também. Por isso, até hoje, os pássaros são separados. 

Com nossos antepassados aconteceu assim. [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

  

O tipo Uma vez (ũa veis) aparece apenas nos Relatos de experiência do Corpus 

dos Remanescentes Quilombolas e seguindo o evidenciador Diz que. Note-se que a 

narrativa é feita em situação de diálogo com o entrevistador, entrecortada por longos 

trechos descritivos e por comentários. A função discursiva de Uma vez é chamar a 

atenção do interlocutor para o fato que vai ser narrado, no caso, a história encantada da 

menina que viu uma moça na janela e da pedra que virou uma casa. O tom lendário da 

narrativa é reforçado pelo uso dos MON evidenciadores diz que e uma vez, que eximem 

o narrador de assumir qualquer responsabilidade sobre o fato narrado e de fornecer 

dados temporais precisos. 

 

(6) [...]Tẽi...  agora  peda  incantada  é  no  Arro/  é  na/  na  Canôa  e  tẽi  essa  peda  

incantada  ...  tẽi mermo/ teve ũa vêis que uns ameiricano viero aqui pa i nessa peda 

incantada ... mais o véio Ozéa de Freita quera o fie mais véi que morava aqui... agora 

que a peda é grande... o caba chega lá e de longe vê a peda... vai lá arrebolá ũa peda 

im riba puique lá é chei de peda... na Canôa... o sĩô sabe onde é a Canôa?  

E:  Aí ... é o que essa pedra encantada? O que é que ela vira o quê?  



[...]  Diz que ũa  veis ũa minina de Raimundo de/ de Chico Raimundo de Freita  viu  ũa 

moça na janela...  [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Remanescentes Quilombolas. 

 

  Na seção seguinte, veremos os MON que aparecem no Resumo (bom, olha, vou 

contar/a história começa assim, uma vez, diz que), relacionando-os com realizações 

diferentes do padrão discursivo narrativo e os corpora em que ocorrem. 

3.3.2 Os MON típicos do Resumo nos diferentes PDN 
 

  Os MON que ocorrem no Resumo parecem especializar-se em diferentes 

realizações do padrão discursivo narrativo e, portanto, predominam em alguns corpora 

e em certas modalidades do discurso.   

 

Gráfico 3: Padrões Discursivos e Marcadores do Resumo 

 

 

Assim, as instanciações Diz que e Uma vez mostraram ser produtivas em Relatos 

de experiência oral e predominaram no Corpus dos Remanescentes Quilombolas. A 

história começa assim e Com nossos antepassados aconteceu assim só foram 

encontradas no padrão discursivo Lendas no Corpus Lendas do Amazonas.  



A construção Bom aparece no padrão discursivo Relato de experiência do 

Corpus Discurso e Gramática de Niterói, tal como ocorre com a instanciação Olha, que 

aparece no padrão discursivo Relato de experiência no Corpus Discurso e Gramática do 

Rio de Janeiro.  

Nos dados examinados, constatamos que o MON Vou contar é bastante 

produtivo, aparecendo em mais de um padrão discursivo, ou seja, nos Relatos de 

experiência e nas Lendas, nos corpora: no Discurso e Gramática de Natal, de Niterói e 

nas Lendas do Amazonas.  

No caso dos Relatos de experiência do Corpus Discurso e Gramática, isso se 

explica pela situação de produção da narrativa, ou seja, uma entrevista em que o 

entrevistador pede que o entrevistado (denominado informante) que conte uma história, 

o que poderia induzir, de certa forma, ao uso do MON vou contar pelo narrador 

(entrevistado), para anunciar a ação de narrar, com base na Orientação recebida. Eis 

algumas ocorrências: 

 

(7) [...] E: está  aqui  comigo  Aydano...  informante  de  curso  superior...  morador  

de  Niterói...  e  da Universidade Federal Fluminense... neste momento... Aydano... eu... 

gostaria que você narrasse para  mim...  uma  história...  que  aconteceu  com  você...  

pode  ser...  qualquer  história...  triste... alegre... ou divertida ...  

I:  bom... vou contar uma história que aconteceu... nesse fim de semana...  (né) é? que 

eu tenho uma  amiga...  muito  amiga  minha...  e  nós::/  nós  inclusive  moramos  

juntos  assim...  um:: determinado tempo... mas como amigos... nós dividimos 

apartamento... e ela teve filho... acabou de  ter  filho  essa  semana...  aí/  e...  ela  

trabalha  em::  Itaquatiara...  ela  tem  um  trailler  em Itaquatiara... e estava o marido 

dela no  trailler... quando eu soube que ela  tinha  tido  filho dois dias  antes...  aí  eu  

falei::/  aí  eu...  “ah...  que  legal...”  não  sei  quê...  “vou...  vou  lá  visitar...  é 

pertinho do::/ da/ do trailler...” quando eu fu/ cheguei lá... [...]  

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Niterói. 

 

(8) [...] E:  bem...  Pablo...  agora  eu  vou  pedir  pra  você::...  me  relatar...  uma  

experiência  que  tenha acontecido com você... que tenha sido ale::gre... triste... uma 

história que tenha acontecido com você... interessante... é isso aí... fica a seu critério... 

vai lá...  



I: eh:: eu vou falar da pré-estréia... né? que... no caso é uma::/ é um encontro que os 

alunos do... do  meu  colégio...  Instituto  ABEL...  fazem  todo  ano...  os  alunos  do  

pré-vestibular...  pra:: arrecadar  dinheiro  para  festa  de  formatura...  né?  e::...  foi 

muito  bom  pra mim  esse  ano...  ano passado... 98... que eu fiz... ((falha na gravação))  

E:  pode começar... 

I:  e eu vou contar como é que eu entrei nessa  festa... porque... faz quem quer... 

trabalha quem quer nessa (   )... que é um teatro... né? eh... desde o início do ano que 

todo mundo já falava né... né/ na pré-estréia... tudo... e:: eu sempre falando com... com 

os meus amigos... né?  [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Niterói. 

 

(9) [...] E: Carlos ... hoje nós vamos fazer uma:: narrativa de ... experiencial ... 

você pode me contar alguma coisa que você passou ... que foi bom ou foi ruim ... que 

conte como experiência sua ... 

I: é:: assim é ... eu vou contar um ... um ... um acidente que aconteceu comigo em 

setenta e três né ... uma coisa que marcou muito ... na minha vida  ... é eu tinha seis 

anos ... aí nós saímos da ... nós morávamos em Nova Descoberta ... aí nós saímos de 

casa né ... a passeio durante o ... pela manhã ...  [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Natal. 

 

No caso das Lendas, também a situação comunicativa em que essas narrativas 

foram originalmente geradas é um contexto de fala, em que o narrador e os ouvintes 

interagem de forma direta, inclusive com a menção pelo narrador do ouvinte/leitor a 

quem se dirige a narração (vocês).  

 

(10) [...]HISTÓRIA DA ARARA MISTERIOSA 

Vou contar para vocês como surgiu Shãwã Bake, a arara nova misteriosa. 

Um dia, o homem foi fazer tocaia. Fez comida de uricuri para esperar alguns bichos 

embaixo da terra alta, onde tinha mata limpa de jarinas. [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas 

 

(11) [...] HISTÓRIA DO JAPÓ 



Vou contar a história do homem que tinha uma mulher bonita e os outros judiavam 

dele para roubar sua mulher. 

− Nós vimos umas crias de japó num cumaru grande. E estavam bem baixinho. Tinham 

muitas. Estão perto de voar. Nós vimos! Vamos buscar![...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

(12) [...] História do Povo Kulina 

Com nossos antepassados aconteceu assim. Eu vou contar para vocês. 

Antes de existirem as mulheres, eram dois homens. Chamavam-se Vinãnã e Ilnukirã. Só 

existiam estes dois homens.[...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

No caso do padrão discursivo narrativo Conto, não foram identificados MON no 

lócus Resumo. Isso talvez possa ser explicado pelo fato de o Conto ser escrito e não 

haver necessidade de marcadores interacionais, como ocorre nos Relatos falados e nas 

Lendas, que foram transcritas. 

 

3.3.3 Os MON da Orientação 

 

Os MON Era uma vez, Era um belo dia, Foi o seguinte, Contam que e Contam 

os antigos antepassados que foram identificados apenas na Orientação.  

O MON Diz que predomina na Orientação, mas aparece também na 

Complicação, no Resumo e na Coda. Bem também predomina na Orientação, embora 

apareça com menor frequência na Complicação. Um dia aparece na Orientação, mas 

também na Complicação; Uma vez aparece na Orientação com a mesma frequência com 

que aparece na Complicação, mas predomina no Resumo. O MON Bom aparece na 

Orientação, embora predomine no Resumo e também apareça em menor intensidade na 

Complicação. 

Segundo Labov (1972), a Orientação é o estágio seguinte ao Resumo, no qual o 

falante passa informações ao ouvinte sobre o cenário da história: uma descrição de 

personagens, do espaço, do tempo. Sua função é fornecer informações básicas sobre a 

narrativa para situar o interlocutor sobre o fato narrado. 



Nos dados analisados, conforme mostra o Gráfico 4, pode-se perceber que a 

ordem decrescente de frequência de ocorrência dentre os MON típicos da Orientação 

analisados é a seguinte: Era/Era uma vez/Era um belo dia ensolarado (32%); Um 

dia/Uma vez (26%); Diz que (24%); Bem/Bom (10%); Contam que/Contam os antigos 

antepassados que (5%) e Foi o seguinte (3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Os MON da Orientação 

 

 

 

  

 

 



 O type Diz que é bastante produtivo, já que ocorre em três dos seis corpora 

analisados, não apenas na Orientação da narrativa, mas também no Resumo, na 

Complicação e na Coda. Esse tipo, porém, é mais recorrente na Orientação, justamente 

por sua função de introduzir o fato narrado. Assim, encontramos esse MON nas Lendas 

do Amazonas, nos Remanescentes Quilombolas e nos Contos.  

Em todos os casos, é clara a função discursiva de marcar a evidencialidade do 

fato, excluindo o narrador da responsabilidade pela veracidade do que está sendo 

narrado. No caso do Conto, esse tipo aparece em sua instanciação Dizem que, também 

com a função de colocar a responsabilidade sobre o dito na voz de terceiros. Nesse caso 

específico, o narrador vai tentar desmistificar essa ideia, provando, com a história, que 

Malazarte não era tão diabólico quanto diziam. 

 

(13) [...] História da Feiticeira Cega 

Vamos contar uma história dos antigos. Em nossa fala chama-se Nete Beku nome de 

uma mulher cega. 

Diz que chegou um repiquete e alagou tudo. A água carregou essa mulher, que não teve 

por onde escapar. A alagação cobriu mato, terra, tudo. Terra alta também cobriu. [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

(14) [...] Agora caba  que mente munto  é  esse  cara  que  foro  pra Patu...diz  que  só  

de Gonçalo eles robaro  cento  e  quarenta  Conto  ...  eu  digo...  esse  home  nunca  

teve  duzentos  pau  no  bolso ((rindo))  

E:    Quem era o homem?  

H39-03:  Esse  fi  de/  de/  de/  esse  de  Zé  Pelado  ali  ...  é  que  diz  que  robaro  o  

pessoal  da/  da/  da quadrilha que  foro pra Patu...  robaro  todo mundo...  tênis... 

robaro um bucado de coisa  ... aí diz que desse boca grande ali... diz que levaro só dele 

trezento e quarenta Conto ... eu disse ... “home ... ele nunca viu esse dĩêro na vida 

dele... moço!” [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Remanescentes Quilombolas. 

 

(15) [...] Dizem que Malazarte era o diabo. Pois não era e tanto não era que um dia, 

depois que Pedro Malazarte deu pousada a Jesus Cristo, este como sempre 

acompanhado de Pedro — São Pedro, o chaveiro — concedeu-lhe, em paga, o direito 

de fazer três pedidos. [...] 



Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 

  Os MON Uma vez/Certa vez/Um dia/Outro dia (26%) aparecem com frequência 

próxima à frequência de Diz que (24%). São também bastante frequentes em todos os 

corpora, tanto na Orientação, para marcar o início da ação narrada, quanto, como 

veremos, na Complicação, quando se trata de reiniciar a história ou de iniciar novo 

episódio. 

  A seguir, mostraremos uma ocorrência desse tipo em cada um dos corpora 

analisados, ocorrendo no lócus Orientação. 

   

 

(16) [...]A filha fazia que estava estudando o estudo para se pajé. Toda vez que vinha do 

roçado, aparecia com um macaco, um jabuti e todas aquelas caças. 

Parece que um dia, depois de um ano dentro da rede, o marido não suportou mais. 

Levantou, pegou sua arma, flecha e borduna e caminhou atrás da mulher.[...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

 

(17) [...] E:   Como é essa pedra do talhado?  

[...] Não! Essa pedra do  taiado, ói... era...tu num sabe cumo é aquele mininu...daquele 

Paulim quele sempre era mêi pertubado da cabeça? ... o Vaval? ...que chamava de 

Vaval? bẽi... aí dêcha  que  um  dia...  toda  vida  quele  quano  discia  presse  canto...  

ele  via  os...  os  guiné  cantá...via galĩa cantá... aí deu-se que um dia... que toda vida... 

quano ele bibia cachaça... tumava cachaça... chegava uma pessoa pra  levá ele... e 

discia presse canto e nẽi era pra dizê nada a ninguẽi. [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Remanescentes Quilombolas. 

 

(18) [...] Faz muitos anos que o finado Daniel, morador lá no alto da Fonte Grande 

me Contou esta estória.  

Era uma vez em um reinado uma princesa que o rei só daria em casamento a quem se 

submetesse a uma rigorosa prova. Muitos já haviam tentado, porém, ninguém havia 

conseguido, e, mesmo se conseguisse o rei mandava matar.  

Essa fama corria por todo o reinado. De lugares distantes vinham muitos pretendentes, 

porém nada conseguiam.  



Um dia um rapazinho, órfão de pai, resolver correr mundo. Tomou a bença à sua mãe e 

partiu, dizendo que ia ao tal reinado disputar a mão da princesa.[...] 

Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 

(19)  [...] Quando eu estudava no Atheneu em 1980, eu costumava  ajudar   na   limpeza   

dos laboratórios.  

Um dia o professor Edson me convidou para ajudá-lo e neste ínterim me mostrou algo 

mágico, ou seja, me mostrou como fazia fogo na água. Achei fantástico! [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Natal. 

 

 É importante destacar ainda que o uso do MON Uma vez/Certa vez/Um 

dia/Outro dia marca a mudança de plano discursivo (FURTADO DA CUNHA e 

TAVARES, 2007), do plano de fundo da narrativa, em que predominam as descrições, 

os comentários, para o plano da ação, em que predomina a dinamicidade e o 

movimento. 

O MON Era/Era uma vez/Era um belo dia ensolarado foram identificados na 

Orientação, embora as suas instanciações pareçam especializar-se em diferentes 

corpora: Era (item isolado) só apareceu nas Lendas; Era uma vez, nos Contos; e Era 

um belo dia ensolarado, no Corpus Discurso e Gramática do RJ.  

Eis algumas das ocorrências: 

 

(20) [...] Era uma mulher gestante que estava na canoa dentro do rio. Então começou 

uma chuva bem forte com relâmpago. O relâmpago caiu na barriga da mulher e abriu. 

Então, o filho nasceu. [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

 Como se pode notar, Era, nas instanciações expandidas, aparece sempre seguido 

de um Sintagma Nominal (um homem, só ele e a mulher, tudo apagado), cuja função 

discursiva é descrever os personagens ou o espaço da narrativa. Nesta tese não iremos 

nos aprofundar nessa instanciação especificamente, mas destacamos a importância de, 

em trabalhos posteriores analisar-se a sua estrutura, inclusive em relação às formas 

variantes Era uma vez e Era um belo dia ensolarado, as quais parecem ser instanciações 

mais ampliadas, incorporando o Sintagma Nominal que segue o verbo ser, conforme 

passaremos a ver. 



 

(21) [...] Era uma vez um moço muito preguiçoso, por nome João Grilo, casado de 

novo, mas não queria trabalhar.  [...] 

Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 

(22) [...] Era um belo dia ensolarado, quando eu estava no muro de minha [...] 

   Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/RJ. 

 

 Tal como ocorre com a instanciação Era, as instanciações Era uma vez e Era 

um belo dia ensolarado aparecem logo no início da narrativa, na Orientação, 

apresentando ora um personagem, ora uma característica do cenário. 

 A instanciação Uma vez, cuja função discursiva é semelhante a Um dia, ocorre 

com frequência em torno de três vezes menor (22,7%) do que este último. Seu lócus de 

ocorrência é no início da ação, mas não necessariamente nas primeiras linhas da 

narrativa, como ocorre com Era uma vez.  Destacamos ainda que essa instanciação 

também aparece como parte da instanciação Era uma vez, cuja frequência de ocorrência 

é bem maior. Note-se também que o tipo Uma vez, embora predomine no Resumo, no 

padrão discursivo narrativo Relato de experiência, no Corpus Remanescentes 

Quilombolas, no lócus Orientação, foi identificado apenas no padrão discursivo 

narrativo Contos. 

 

(23) [...] Uma vez, ao passar por uma rua, ouviu alguém cantando. [...] 

Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 

O tipo Contam os antigos antepassados que e a instanciação reduzida Contam 

que costumam aparecer no início das narrativas para anunciar o fato narrado e, assim 

como ocorre com Diz que, eximem o narrador da responsabilidade pela veracidade do 

fato que vai ser relatado.  

As referidas instanciações parecem ter diferentes graus de evidenciação, sendo 

Contam os antigos antepassados que mais evidencial (já que o sujeito está explicito) do 

que Contam que, cujo sujeito pode ou não ser recuperado no contexto discursivo. Já no 

caso de Diz que, a evidencialidade teria um grau menor, pois não se pode recuperar o 

responsável pela história narrada, podendo a responsabilidade sobre o fato narrado vir a 

ser atribuída a outrem.   



A propósito, é interessante notar que a ocorrência com o sujeito explícito foi 

detectada no Corpus Lendas do Amazonas e a ocorrência sem sujeito, no Corpus 

Contos Brasileiros, o que poderia nos levar a hipotetizar que o fato de explicitar os 

antepassados como autores da narrativa, no caso das Lendas, reforça o seu valor cultural 

mais do que simplesmente dizer-se que Contam, como nos Contos. Vejamos as 

seguintes ocorrências: 

   

(24) [...] Contam os antigos antepassados que existiam dois grupos, duas comunidades 

Huni Kui que moravam separadas [...]  

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

(25) [...] Contam que no princípio do mundo havia apenas escuridão.  [...] 

Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 

 Examinemos agora o caso de Foi o seguinte, a qual ocorre na Orientação para 

anunciar o início do Relato da ação, focalizando a atenção do interlocutor no fato que 

vai ser narrado. 

 

(26) [...] uma outra experiência  fantástica que eu passei...  foi  o seguinte...  a 

escola pública em mil novecentos e oitenta... não... setenta e nove... tava numa 

sacanagem tão grande... a escola pública ...  que resolveu adotar outro sistema  ...  [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Natal. 

 

  Finalmente, os MON Bem/Bom ocorrem na Orientação, sempre para marcar o 

início ou a retomada da interação entre os interlocutores no processo de produção da 

narrativa, chamando a atenção do interlocutor, tanto na oralidade (em que a interação é 

fisicamente mais próxima) quanto na escrita (cuja proximidade é virtual). 

 

(27) [...]E:    Como é essa pedra do talhado?  

M56-01:  Não! Essa pedra do  taiado, ói... era...tu num sabe cumo é aquele 

mininu...daquele Paulim quele sempre era mêi pertubado da cabeça? ... o Vaval? ...que 

chamava de Vaval? bẽi... aí dêcha  que  um  dia...  toda  vida  quele  quano  discia  

presse  canto...  [...] 

  Fonte: Relato de Experiência/Corpus Remanescentes Quilombolas. 



 

 Percebe-se nessa ocorrência que a narradora começa sua narração, descrevendo 

o cenário (a pedra do talhado) e os personagens. Como a situação comunicativa 

geradora do material linguístico é de entrevista, ela faz uso de uma pergunta para 

certificar-se de que o interlocutor, no caso, o entrevistador, conhece o personagem (o 

Vaval), após o que retoma o fio da narrativa, utilizando, para isso, o tipo bem (bẽi...) 

seguido pelo aí, articulador prototípico de sequenciação.  

 Na ocorrência (28), a seguir, essa instanciação (bẽi...) aparece em uma situação 

de língua escrita, como se o narrador, após ter anunciado o tema sobre o qual vai 

escrever, procurasse codificar uma pausa de reflexão antecedendo a narrativa 

propriamente dita. É importante lembrar que a escrita desse texto foi feita como 

procedimento de coleta do Corpus Discurso e Gramática, imediatamente após a 

gravação da produção oral do Relato de experiência.  

 Observe-se que o narrador inicia o texto colocando o título, após o qual, como 

se para marcar, também na escrita, o processo interativo resultante da entrevista recém-

realizada, faz uso do MON Bem, antes de iniciar propriamente o Relato do fato. 

(28)  O som no Shoping - Bem, Em uma noite de sábado alugaram o meu equipamento 

de som para  por   em um desfile  de modas  no  shoping de  campo grande,   aconteceu 

um  imprevisto [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/RJ. 

 

 No fragmento (29), foi identificado o uso de bom, na modalidade oral, quando 

o informante passa a responder à pergunta/pedido do entrevistador, iniciando o Relato 

de uma história que aconteceu consigo. O uso desse tipo é semelhante ao de bem, 

anteriormente descrito e, por isso, está descrito como o MON Bem/Bom. 

 

(29) [...] E: Zé... conta pra mim uma história que tenha acontecido com você... que 

tenha sido alegre... triste... engraçada... 

I: bom... no sábado passado... aliás... sábado retrasado... eu fui... botar um... um... um 

som numa festa no shopping... e lá... tudo... encontrei com meus amigos e tal [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/RJ. 

 

 

3.3.4 Os MON típicos da Orientação nos diferentes PDN 



  

O Gráfico 5 mostra a distribuição dos diferentes tipos constatados nas Lendas, 

nos Contos e nos Relatos de experiência. Alguns desses MON ocorreram em apenas um 

padrão discursivo, enquanto outros apareceram em mais de um. 

 

Gráfico 5: Padrões Discursivos e  Marcadores da Orientação 

 

 

  

No lócus Orientação, foram identificados 6 (seis) MON, com diferentes 

ocorrências nos diversos padrões discursivos, conforme descrição a seguir. 

Nas Lendas, foram identificadas, especificamente, as instanciações Bom, Era e 

Contam os antigos antepassados.  

A instanciação Bom tem como função marcar o início ou a retomada da 

interlocução em que foi gerada a narrativa, no caso, por exemplo, do Relato de 

experiência oral (Ocorrência 29) do Corpus Discurso e Gramática. 

A instanciação Era, sempre seguida de uma expressão nominal que descreve ou 

personagens ou o cenário da narrativa, também é bastante recorrente na Orientação das 

Lendas, tendo como função anteceder o imediato início da ação narrada. São comuns 

ocorrências tais como: 



 

(30) [...] Era uma mulher gestante que estava na canoa dentro do rio. [...] 

  Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas 

 

(31) [...] Era tudo apagado. [...] 

  Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

No padrão discursivo Contos, foram identificadas especificamente as seguintes  

instanciações: Era uma vez, Uma vez e Contam que. 

Os três MON marcam, de maneira geral, o início da ação narrada, mas 

apresentam algumas diferenças entre si.  

Era uma vez funciona como um marcador de início da ação, muito comum no 

padrão discursivo Conto. Além disso, o distanciamento temporal do narrador em relação 

ao fato narrado fica bem claro com o uso dessa instanciação. 

O MON Uma vez também é bastante semelhante em sua funcionalidade com Era 

uma vez, inclusive em sua marca temporal, diferindo apenas no fato de que este costuma 

iniciar o Conto, enquanto aquele em inícios de novos episódios do mesmo fato, como 

mostram as ocorrências a seguir: 

 

(32) [...] Era uma vez um moço muito preguiçoso, por nome João Grilo, casado de 

novo, mas não queria trabalhar. [...]    

Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 

(33) [...] Um rei muito bom, dotado de excelente coração, costumava sair sozinho e 

disfarçado, pelas ruas da cidade, a fim de poder bem apreciar as necessidades do seu 

povo. 

Uma vez, ao passar por uma rua, ouviu alguém cantando: 

Ribeiros correm pro rio 

Os rios correm pro mar [...] 

Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 

O MON Outro dia, também marcando temporalidade, embora bem mais 

frequente na Complicação, como veremos, foi identificado, em uma única ocorrência, 



na Orientação, especificamente nos Relatos de experiência orais do Corpus 

Remanescentes Quilombolas, conforme o trecho abaixo. 

 

(34) [...] M56-01:  Aí, bẽi!  ...ele chegô  im casa...contô a histora pro povo...o povo 

num acreditô...disse quéra mintira do minino  ... e disse...  “cadê o preá?”  ...  “ele  

levô”  ...  “e cadê a baladêra?”  ...  levô tambẽi...  

M50-02: E levô o preá...levô a chinela... levô tudo...  

M56-01: Levô...dechô ele... levô o preá e levô a baladêra e levô a...  

M50-02:   [Levô inté a camisa... e essa camisa deve de tá lá...né?]  

E:  Talvez... aí porque é que se encantava, Aldízia?  

M50-02: É purque era incantada...  

M56-01: Incantava esse canto...  

E:   Sim! ... o canto é encantado... mas o que é/ quem é que encanta?  

M56-01: O que é? ... e eu sei? ...eu num sei nẽi isplicá...  

E:  Por que ainda hoje não tem canto encantado?  

M50-01:  Tẽi! ... tẽi! ... aí, bẽi! ...Carlim... ôto dia... aconteceu... que o minino tomô uma 

cachaça... aí toda vida que  tomava essa cachaça...  tĩa aquele sentido de  i pra esse 

canto... aí desceu... quano desceu presse canto... aí a criatura ia buscá ele... [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Remanescentes Quilombolas. 

 

Analisando todo o contexto do diálogo que gera o Relato, percebemos que o 

MON Outro dia inicia um outro episódio da narrativa, com o objetivo de mostrar ao 

entrevistador que ainda hoje existe lugar encantado, conforme relatado no episódio 

anterior em que se narrou o misterioso desaparecimento da carga de mandioca.  

Assim, à função de iniciador do novo episódio, acumula-se a função de 

sequenciador do fato narrado em uma situação de menor formalidade proporcionada 

pelo discurso oral produzido em situação de diálogo. 

Com o objetivo de focar a atenção do interlocutor no fato que está sendo 

narrado, o MON foi o seguinte foi identificado sendo usado em um Relato de 

experiência na modalidade oral. Observe-se que esse MON aparece entre pausa, após a 

topicalização do fato que vai ser narrado, anunciando o início da narrativa, na seção de 

Orientação. Vale destacar a independência do MON do ponto de vista da concordância, 

já que, embora tendo como referente o SN “uma outra experiência”, cujo núcleo é um 



substantivo feminino, é usado como se estivesse se referindo ao (fato) que vai ser 

contado, sem qualquer concordância de gênero. 

 

(35) [...] uma outra experiência  fantástica que eu passei   ...   foi  o seguinte  ...  a 

escola pública em mil novecentos e oitenta ... não ... setenta e nove ... tava numa 

sacanagem tão grande ... a escola pública ...  que resolveu adotar outro sistema  ...  [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Natal. 

 

O MON Bem, conforme já comentado na ocorrência 28, apareceu em língua 

escrita unicamente no padrão discursivo Relato de experiência, como se fosse uma 

transposição do discurso oral para o escrito. Após topicalizar o tema da narrativa, no 

caso, através do título - O som do Shoping (sic) –, o narrador usa o marcador discursivo 

típico do discurso oral também na escrita, após o que inicia normalmente a narrativa, 

situando o leitor no espaço e no tempo, antes de iniciar propriamente o Relato da ação.  

Para melhor clareza, repetimos o referido trecho abaixo.  

 

(36) O som no Shoping - Bem, Em uma noite de sábado alugaram o meu equipamento 

de som para  por   em um desfile  de modas  no  shoping de  campo grande,   aconteceu 

um  imprevisto [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/RJ. 

 

 No padrão discursivo narrativo Relato de experiência, identificamos ainda a 

instanciação Era um belo dia ensolarado, a qual tem como função discursiva marcar o 

início da ação narrada na Orientação da narrativa, conforme mostra a ocorrência (37). 

 

(37) [...] Era um belo dia ensolarado, quando eu estava no muro da minha casa. 

Derrepente passou o caminhão de Almir Rangel [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/RJ. 

 

 

3.3.5 Os MON da Complicação 

 



 Os MON que apareceram especificamente no lócus Complicação foram uma 

vez/certa vez/um dia/outro dia, desculpa o parêntese, sim... mas aí, e aí eu sei que, 

conforme as ocorrências comentadas a seguir: 

 

(38) [...] Diz que ũa pessoa viu que no lugar dessa peda tĩa ũa/ ...certa vêis... eu num sei 

se é exato não... como é que diz?... apareceu  lá ũa muiézona dessas bunita mermo... diz 

que o minino andava cum ũas cabra e diz que quano ela apareceu aí o cabra correu... 

teve medo... né? [...]  

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Remanescentes Quilombolas. 

 

  Nessa ocorrência, o MON certa vez, que só foi identificado no padrão 

discursivo Relato de experiência, no Corpus Remanescentes Quilombolas e no lócus 

Complicação, encontra-se no início da ação narrada e expressa uma ideia de imprecisão, 

marcada semanticamente na construção pelo pronome indefinido certa, seguido do 

comentário de fundo, “eu num sei se é exato não”.  

  Observe-se que o contexto discursivo é de um Relato de algo de que se ouviu 

dizer, também marcado pelo uso do MON diz que, que se repete ao longo de todo o 

trecho. Como veremos adiante, as instanciações certa vez e uma vez são bastante 

similares no sentido, mas diferem em seu lócus preferencial de ocorrência na narrativa. 

Um caso interessante identificado apenas nos Relatos de experiência oral e no 

lócus Complicação é o do par de MON desculpa o parêntese e sim... mas aí, os quais 

costumam ocorrer próximos no discurso, com a função de marcar o início e o fim de 

uma digressão sobre o fato que está sendo relatado.  

Na ocorrência (39) transcrita a seguir, percebemos que o narrador interrompe a 

narrativa para fazer um comentário a respeito do fato narrado, como informação de 

segundo plano (a informação que recebera de que na cidade havia pretos), deixando 

momentaneamente de continuar o Relato do diálogo que tivera com a companheira de 

viagem (Relato principal).  

A construção sim... mas aí marca a retomada do fio da narrativa, na medida em 

que expressa a lembrança (sim) do narrador de que esta havia sido interrompida e o seu 

desejo explícito de interromper agora a digressão (mas) e dar sequência (aí) ao fato 

narrado: 

 



(39) [...] alguns ficam com os pais  ...  mas a maioria dos filhos vão pra cidade estudar 

... sim ... se ela me Contou dessa ... dessa experiência dela de que estava trabalhando... 

de que estava gostando muito e que tava voltando pra ... rever os pais ... e iria passar ... 

a semana com eles e iria voltar em seguida e eu falei da minha história é ... que tava 

indo trabalhar e ela me falou ... é ... “olha na sua ... na cidade que você vai morar vai 

... tem muito pretos” ... e eu num entendi ...  “meu Deus será que eu vou encontrar 

muito negros lá?” aí ela dizia ... “olha tem muito pretos” ... a única coisa que ela ... a 

coisa mais marcante que ela dizia era ... pretos ... “tem pretos lá na ... nas sua ... na 

cidade onde você vai morar” ... e ... eu chegando ... desculpa o parêntese ... quando eu 

cheguei nessa cidade ... em Porto Xavier ... eu procurava os pretos e num encontrava ... 

encontra uma pessoa negra aqui e acolá ... mas ... normal como em toda cidade ... e no 

passar do tempo eu perguntei ... “porque que as pesso/ uma garota me advertiu que 

aqui teria pretos e eu num encontro tanta gente preta?” aí o ... esse meu colega Vargas 

... de trabalho ... depois me falou ... então “preto é quem  tem cabelo preto aqui”  ...  

((riso)) “negro é quem  tem cabelo preto  ...  você é negro”  ...((riso)) “eu sou negro”  

...  ele era  ...  italiano mas tinha o cabelo preto  ...  era preto  ...  não teve o cabelinho 

de palha de milho ... era considerado preto ... negro ... sim ... mas aí eu conversei pra 

ela das minhas coisas ... das minhas histórias ... da ninhada deixada de ... da minha 

saída de Natal ... ia deixar a minha família e ... todos os meus laços afetivos aqui em 

Natal ... e ... lá pras tantas ...não tínhamos mais do que conversar... e minhas malas ... a 

minha preocupação era as minhas malas ... ((riso)) eu chegaria com mala ou sem mala 

... eu sei que ... tivemos um ... depois de São Paulo tivemos mais um ... um ... uma 

parada [..] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Natal. 

 

Assim como o MON sim... mas aí marca a transição entre planos discursivos da 

narrativa, após uma digressão, com a função de retomar o fio da narrativa. Além disso, 

apresenta também uma função de evidenciador, embora diferente do diz que, pois o 

pronome em primeira pessoa do singular faz com que haja um envolvimento maior do 

narrador com o fato relatado. Por outro lado, percebe-se que há um esvaziamento do 

sentido do verbo saber, o que faz com que a construção tenha o seu sentido específico, 

não ligado diretamente à soma de suas partes (GOLDBERG, 1995). 

O fragmento (40) mostra dois casos em que ocorre digressão seguida de 

retomada do fio narrativo. Para melhor visualização, sublinhamos essas digressões no 



referido exemplo. No primeiro caso, o narrador faz uma pequena interrupção na 

narrativa para comentar sobre o Pronto Socorro Walfredo Gurgel; no segundo, após 

informar que ficou internado no Walfredo Gurgel, o narrador descreve o estado em que 

ficou após o acidente, sua dificuldade de dormir, as escoriações que sofreu, após o que 

interrompe a digressão e retoma o fio da narrativa (aí eu sei que eu fiquei esses dias 

todinho lá).  

Como vimos, O MON aí eu sei que também tem como lócus preferido a 

Complicação e predomina no padrão discursivo Relato de experiência oral. 

 

(40) [...] ... ficou todo mundo estendido na ... na ... na ... lá na BR ... na pista ... e 

passou algumas pessoas e prestou socorro à gente né ... prestou socorro à gente lá pro 

... pro Walfredo Gurgel ... nesse tempo o Walfredo Gurgel prestava ((riso)) hoje num 

presta ((riso)) aí ... eu sei que foi todo mundo pra lá né ... aí eu fiquei ... aí o pessoal ... 

papai ... meu irmão e ... e ((carro passando)) e a empregada e o motorista sofreu só 

escoriações leves né ... foram medicados e liberados né ... pra casa né ... e eu fiquei 

quase um mês lá internado né ... fiquei quase um mês sem dormir ((carro passando)) 

sem dormir porque muito ... muitas escoriações pelo corpo né ... isso aqui ... essa parte 

daqui ... daqui do ... do ... no meu rosto ... abriu ... 

E: parte superior ...  

I: sim ... abriu isso aqui ... ficou aqui pendurado aqui ... 

E: nossa ...  

I: aparecendo aqui a raiz dos dente e ... e os ossos aqui né ... todinho ... aqui também 

isso aqui ... é no meio do meu ombro também raspou na ... na ... na ... no asfalto ... e 

ficou ... também ficou quase no ... no osso né ... praticamente ... aí eu sei que eu fiquei 

esses dias todinho lá ... sem dormir direito ...  coçava muito né  ...  aquele negócio 

sarando né  ...  aquelas ferida cicatrizando  ...  aí eu fiz uma plástica ... tive que fazer 

uma plástica aqui e aqui né ... e se tivesse sido até ... talvez se tivesse sido outro tipo de 

... de ... operação ... tivesse costurado assim ... talvez hoje tivesse apa/ aparecendo a ... 

a marca né? [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Natal. 

  

 No excerto (41), pode-se observar o uso da instanciação da construção aí (eu) 

sei que após uma pausa que segue informações de fundo, com o propósito de retomar o 

fio narrativo (a figura). Ocorrências desse tipo podem nos levar a questionar até que 



ponto haveria relação entre os usos de construções na narrativa e o plano discursivo, 

conforme a função que estes desempenham no contexto pragmático. 

 

(41) [...] e intão o povo procurô... procurô...e cadê Vaval? ... cadê Vaval?  ...  praqui  

...praculá...  praqui  praculá  e  nada...  e  nada...  e  nada  de  incontrá...  aí, quano  foi 

munto... munto... munto  tarde... aí sei que a criatura vêi dêchá ele até no  terreiro de 

casa... [...]  

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Remanescentes Quilombolas. 

 

 Esses foram, portanto, os MON identificados exclusivamente no lócus 

Complicação. A seguir, vemos, no Gráfico 6, os MON que aparecem na complicação e, 

alguns, em outros lócus também. 

 

Gráfico 6: Os MON da Complicação 

 

 

 

 Em ordem decrescente de frequência, vemos que o MON mais frequente na 

complicação é Uma vez/Certa vez/Um dia/Outro dia (45%), seguido pelo MON Aí eu 

sei que (26%) e pelo MON Por fim (10%).  



O MON Bem/Bom aparece na Complicação e, conforme já demonstramos, na 

Orientação. Vale destacar que, no lócus Complicação foi identificado apenas no padrão 

discursivo Relato de experiência oral, no Corpus Remanescentes Quilombolas, com 

função de marcador discursivo, focando a atenção do ouvinte para a retomada do fio 

narrativo.  

No fragmento (42), há duas ocorrências desse MON. Na primeira, a narradora 

faz uma pergunta ao interlocutor para confirmar se ele conhece uma pessoa que vai ser 

personagem do Relato. Confirmada a resposta, ela retoma a narrativa, em uma segunda 

ocorrência, com o sequenciador aí, seguido da instanciação bem (Aí, bẽi!). Nessa 

ocorrência, a narradora é interpelada pelo interlocutor sobre o tipo de carga que estava 

sendo transportada e, após responder, retoma o fio narrativo. 

 

(42) [...]E:    Como é essa pedra do talhado?  

M56-01:  Não! Essa pedra do  taiado, ói... era...tu num sabe cumo é aquele 

mininu...daquele Paulim quele sempre era mêi pertubado da cabeça? ... o Vaval? ...que 

chamava de Vaval? bẽi... aí dêcha  que  um  dia...  toda  vida  quele  quano  discia  

presse  canto...  ele  via  os...  os  guiné  cantá...via galĩa cantá... aí deu-se que um dia... 

que toda vida... quano ele bibia cachaça... tumava cachaça... chegava uma pessoa pra  

levá ele... e discia presse canto e nẽi era pra dizê nada a ninguẽi.  

[...] 

E:  Que carga era? 

M56-01:   De mandioca...  

E:  Sim! ... Carga de mandioca.  

M56-01:  Aí, bẽi!  ...ele chegô  im casa...contô a histora pro povo...o povo num 

acreditô...disse quéra mintira do minino  ... e disse...  “cadê o preá?”  ...  “ele  levô”  ...  

“e cadê a baladêra?”  ...  levô tambẽi... [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Remanescentes Quilombolas. 

 

 Conforme já explicitado, o MON Bem/Bom aparece com maior frequência nos 

lócus Resumo e Orientação, em Relatos de experiência orais, entretanto foi também 

identificado, na instanciação Bom, em uma ocorrência de Relato de experiência escrito, 

seguindo um trecho (sublinhamos) de descrição e posterior Avaliação, com a função 

discursiva de retomar o fluxo narrativo, como mostra o excerto abaixo: 

 



(43) [...] No  intervalo  para  o  almoço,  nos  retiramos  para  a  nossa  jornada  

gastronômica.  O restaurante  do  hotel  era muito  bonito,  as mesas  estavam  

impecavelmente  bem  posta,  onde  os talheres  estavam  nos  seus  devidos  lugares,  

enfim,  estava  tudo  dentro  do maior  bom  gosto  e requinte.  

Uma amiga  resolveu escolher o  lugar para sentar-mos, e no meio de  tanta mesa 

bonita escolheu justamente a mais feia, digo, a pouco, um grupo havia acabado de 

almoçar e ainda não estava  preparada  para  sentarmos.  Não  havia  copos,  talheres,  

guardanapos,  enfim,  estava  um horror.  

Apesar de ser um restaurante fino, o sistema é de buffet, que você própria se serve.  

Bom, sentei-me muito a contra-gosto, pois já havia me servido do que desejava comer. 

[...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Niterói. 

 

 Os MON Uma vez/Certa vez/Um dia/Outro dia também aparecem marcando o 

início da ação narrada no padrão discursivo Contos, na Orientação, e nos Relatos de 

experiência, nos lócus Resumo e Orientação, sempre com um certo valor epistêmico. 

Nos Relatos de experiência, quando ocorre na Complicação, a instanciação Uma vez 

funciona como alternativa ao tipo Certa vez, o que se confirma na ocorrência (44), em 

que o falante hesita sobre o uso de uma dessas instanciações. 

 

(44) [..] que toda vida... quano ele bibia cachaça... tumava cachaça... chegava uma 

pessoa pra  levá ele... e discia presse canto e nẽi era pra dizê nada a ninguẽi.  

E:  E ninguém sabia quem era essa pessoa?  

M56-01:  Não! ... ninguẽi sabia e nẽi era pra dizê nada a ninguẽi... aí uma vêis viro 

quele foi carregá a mandioca de Geraldo Petronino...andava cum uma baladêra... aí 

quano chegô num certo mêi do camim... aí chegô...aproximô-se uma pessoa... [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Remanescentes Quilombolas. 

 

(45)  [...] ũa pessoa viu que no lugar dessa peda tĩa ũa/ ...certa vêis... [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Remanescentes Quilombolas. 

 

 Marcando o início de uma ação ou de um episódio ao longo da narrativa, tanto 

no lócus Orientação como no lócus Complicação, marcando uma temporalidade 

imprecisa, o MON Um dia aparece nas Lendas, nos Contos e nos Relatos de 



experiência, sendo, portanto, bastante produtivo. Os casos a seguir marcam o início de 

novos episódios do fato narrado na Complicação. 

 

(46) [...]Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral 

e pérfido... [...] 

Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 

(47) [...] Andou, andou vários dias e, um dia, encontrou um homem transportando 

uma gigantesca tora no ombro e lhe perguntou: [...]   

Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 

(48) [...]Um dia, acharam um pé de mudubim e trouxeram para a mãe de criação, que 

não enxergava mais nada. [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

(49) [...] Quando eu era criança  tinha problema nos   meus pés. Na verdade, até hoje  

tenho os pés muito “cavos”. Não sei quais incomodam mais os “cavos” ou os 

“chatos”. Naquele  tempo,  sentia  dores  nos  pés  e  joelhos  e,  por  isso,  vivia  indo  

a  vários ortopedistas para tentar achar a cura.  

Um dia fui a um médico que receitou para mim “aulas de ballet clássico”. Eu achei a 

idéia estranha, porém era feminina como eu gostava.[...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Niterói. 

 

(50) [...] ...  então nós  tínhamos um professor que nós não gostávamos dele ... era um 

professor de mecanografia e ele era louco ... o professor era simplesmente louco ... 

louco ... daquele de jogar pedra na lua ... aí um dia eu não tava muito afim de assistir 

aula dele ... né ... aí ... aí eu cheguei na turma e disse ... “olha ... Luiz Andrade mandou 

dizer que não ia dar aula hoje” [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Niterói. 

 

 Com função discursiva semelhante a Um dia, o MON Outro dia aparece tanto 

no lócus Orientação (em Relatos de experiência), quanto no lócus Complicação (em 

Contos e Lendas). Nesse segundo caso, aparece sempre retomando o tipo Um dia, 



anteriormente mencionado e na forma No outro dia, como mostram os fragmentos a 

seguir: 

 

(51)  [...] No outro dia, ao passarem por um rochedo, Caru mandou o filho à frente [...] 

Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 

(52)  [...] No outro dia, encontraram o pessoal que tinha matado a arara encantada. 

[...]  

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

O MON Diz que aparece no Resumo, na Orientação, na Complicação e na Coda, 

sendo mais produtivo na Orientação. Tem como função discursiva marcar o início de 

um episódio da ação narrada e, ao mesmo tempo, isentar o narrador da responsabilidade 

sobre a veracidade do fato narrado, destacando o valor da cultura de quem narra e de 

quem ouve/lê a história (valor epistêmico). 

No lócus Complicação, o MON Diz que foi identificado apenas nos Relatos de 

experiência orais no Corpus dos Remanescentes Quilombolas, conforme o trecho a 

seguir: 

 

(53) [...] Diz que ũa  veis ũa minina de Raimundo de/ de Chico Raimundo de Freita  viu  

ũa moça na janela... [...]  

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Remanescentes Quilombolas. 

 

 O MON Por fim aparece no lócus Complicação, embora, como veremos, 

predomine na Resolução. Na Complicação, tem como função discursiva marcar o fim de 

um episódio da ação narrada, tendo claramente um valor temporal. Nesse lócus, aparece 

nos padrões discursivos Conto e no Lenda.  Eis alguns deles: 

 

(54)  [...] Esquadrinhou os bolsos da carteira. Achou cartas, que não abriu, bilhetinhos 

dobrados, que não leu, e por fim um cartão de visita; leu o nome; era do Gustavo. Mas 

então, a carteira?... Examinou-a por fora, e pareceu-lhe efetivamente do amigo. Voltou 

ao interior; achou mais dous cartões, mais três, mais cinco. Não havia duvidar; era 

dele. [...]  

Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 



 

(55) [...]No segundo e terceiro portões aconteceu a mesma coisa, e, por fim, vencendo 

todos os perigos, depois de uma longa viagem, ela deparou como já referido pé de lôko 

onde mais uma vez sentou-se para um pequeno descanso: Imediatamente surgiu o 

pássaro cantando desta maneira:  

"Ideti, Ideti, Jála, júlo, jála  

Ideti, Olorun Bucunfun-é  

Jála, júlo, jála  

Mo je ararun iyá ré  

Jála, júlo, jála  

Pewá bôjutô - onâ ré  

Jála, júlo, jála Ideti." [...]  

Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 

(56) [...] Eles tiveram que tomar  todos os três cipós para ter mais experiência para 

tomar o Keya Huni. Por fim, o chefe, juntamente com o restante do grupo, decidiu 

experimentar o Keya Huni. Queria ver se resolvia o problema. Depois que tomaram o 

cipó, pegaram o que sobrou e foram molhando pelo aceiro dos roçados em volta de 

toda aldeia. Demarcavam a terra que eles queriam que mudasse, incluindo a cacimba. 

Depois que tomaram cipó por mais ou menos quatro dias, foram ver a terra onde 

tinham molhado com o cipó, para reparar o que tinha acontecido. [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

3.3.6 Os MON típicos da Complicação nos diferentes PDN 
 

 O Gráfico 7 mostra que, no lócus Complicação, apareceram, apenas no padrão 

discursivo Relato de experiência, os seguintes MON: Desculpa o parêntese, Sim... Mas 

aí, Aí eu sei que, Uma vez, Certa vez, Bem, Bom e Diz que.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Padrões Discursivos e Marcadores da Complicação 

 

 

  

  

 

 Um dia apareceu nas Lendas, nos Contos e nos Relatos de experiência orais; 

Outro dia apareceu nas Lendas e nos Contos; O MON Por fim foi identificado nas 

Lendas e nos Contos. 

 Como se pode perceber, os MON da Complicação mostraram-se bastante 

produtivos em todos os PDN examinados. 

 

3.3.7 Os MON da Resolução 

 



  Nessa parte da estrutura narrativa, foram identificados nos corpora os 

seguintes MON, em ordem decrescente de frequência: Por fim (56%), Aí eu sei que 

(33%) e Fim (11%), conforme mostra o Gráfico 8. 

 

 

 

 

Gráfico 8: Os MON da Resolução 

 

 

 O MON fim foi identificado apenas no lócus Resolução e no padrão discursivo 

Relato de experiência escrito, como mostra o trecho seguinte: 

 

(57) [..] Quando chegou justamente em mim o ingresso acabou, mas o Almir Rangel 

disse para mim não se preocupar, pois haveria distribuição novamente em outro lugar. 

Fim.   

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/RJ. 

 

O MON (aí) (eu) sei que, embora predomine no lócus Complicação, aparece 

também na Resolução. Em ambos os casos, esse MON ocorre no padrão discursivo 

Relato de experiência oral, com valor epistêmico. Eis algumas ocorrências: 

 



(58) [...] Pra buscá ele e levô...levô inté lá e intão o povo procurô... procurô...e cadê 

Vaval? ... cadê Vaval?  ...  praqui  ...praculá...  praqui  praculá  e  nada...  e  nada...  e  

nada  de  incontrá...  aí, quano  foi munto... munto... munto  tarde... aí sei que a 

criatura vêi dêchá ele até no  terreiro de casa... [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Remanescentes Quilombolas. 

 

(59) [...] Ela disse que num quiria i simbora não ... sabe? ... eu digo ... “tá munto 

certo”... também num quis... Sei que eu passei seis mês ali mais era bom demais... 

todos os mês tĩa meu dĩêrim... era bom... hoje im dia o caba num tẽi dĩêro pra cumê... 

[...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Remanescentes Quilombolas. 

 

(60) [...] mar  cumo demorô quela custava era vim olhá as criação e  vortar que  seje  

...  logo  daí  disconfiaro  e  vĩéro  atrais  e  acharo mermo  na maloca  até  puique  ela 

quano caíu... caíu dentro dũa maloca aí sei que vĩero atrais e acharo... [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Remanescentes Quilombolas. 

 

 Ao contrário, o MON por fim, embora apareça na Complicação fechando 

episódios, é muito mais frequente no lócus Resolução. Também é bastante produtivo, 

tendo sido identificado nas Lendas, nos Contos e nos Relatos de experiência (orais e 

escritos). 

 

(61) [..] Achou cartas, que não abriu, bilhetinhos dobrados, que não leu, e por fim um 

cartão de visita; leu o nome: era Gustavo.  [..] 

Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 

(62) [..] Por fim, virou um passarinho que se chama Dushau  [..] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

(63) [..] Por fim tive que retornar à Natal por inadaptação ao trabalho que 

desempenhava, mas no meu   íntimo,   nunca  mais   fui   o  mesmo.  [..] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Natal. 

 

 



3.3.8 Os MON típicos da Resolução nos diferentes PDN 
 

De acordo com os dados, percebe-se que o MON Por fim é o mais produtivo no 

lócus Resolução em todas as realizações do padrão discursivo narrativo.  

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Padrões Discursivos e Marcadores da Resolução 

 

 

 

  

 Além desse MON, foram identificados, no padrão discursivo Relato de 

experiência, os MON Fim e Aí eu sei que, sendo que o primeiro apareceu 

especificamente no discurso escrito e o segundo, no discurso oral, especificamente em 

relatos de experiência.  

No caso do MON Aí eu sei que, nas ocorrências de discurso oral em que foi 

identificado, percebemos que o seu uso como finalizador do relato, a despeito de seu 

uso mais comum como sequenciador do fato narrado, tem como função discursiva 



realçar a afirmação de que o narrador só sabe (ou só deseja) contar até aquele ponto do 

fato narrado. 

 

3.3.9 Os MON da Coda 

 

No lócus Coda, foi identificada, em todas as realizações do padrão discursivo 

narrativo, uma grande variedade de MON, conforme o Gráfico 10. 

 Os MON E assim foi/E assim é até hoje predominam em frequência de 

ocorrência (22%), seguido pelo MON Conclusão (16%) e pelos MON Essa é minha 

experiência/Essa foi uma das minhas experiências de estudante e E é o que sempre 

acontece, que empatam em frequência (11%). O MON Moral da História (7%) é o 

próximo na ordem decrescente, seguido pelos MON Diz que, Então finda assim e Assim 

aconteceu, cada um com 6% de frequência. Em último lugar, foram identificados os 

MON Dizem que foi assim, Com nossos antepassados aconteceu assim e Assim acaba a 

história, todos com 5%. 

 

Gráfico 10: Os MON da Coda 

  

 

 

 

   



 No padrão discursivo Lendas, os MON identificados na Coda foram: Então 

finda assim, Assim aconteceu, Dizem que foi assim, E assim é até hoje, conforme os 

exemplos a seguir: 

 

(64)  [..] Quando chegou de volta, não agüentou e foi deitar na rede. No outro dia, 

sofrendo com muita dor, morreu.  Os dois rapazes então viveram com a mulher desse 

homem que matou a mãe deles.  

 Daí para cá, eu nem sei contar mais essa história. Então, finda assim.  

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

(65) [..] Foi atrás de remédio da mata. Trouxe e esfregou no olho do pai, espremeu na 

coroa da cabeça e em todas as juntas dos ossos dele. Mandou o pai voltar rapidamente 

na carreira, porque o caminho já estava cerrando. 

O pai começou a voltar, mas o caminho já estava cerrado. A mata já tinha crescido e 

ele nem sabia mais o caminho por onde era. Seguiu na direção contrária de onde tinha 

vindo.  

Assim aconteceu a história da arara misteriosa de nosso povo antepassado [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

(66) [..] A velha Yushã Kuru animou-se. Aceitou o convite do seu genro e voltou para 

casa. Quando estava chegando em casa, bem na chegada, o pessoal, que já estava 

esperando, matou velha Fêmea Roxa. Dizem que foi assim. 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

(67) [..] Quando no outro dia deu uma base de oito horas, a mulher de Ixã olhou no 

caminho. De lá vinha um monte de gente, toda qualidade de peixes encantados de 

gente. Ela mandou eles subirem. E quando chegaram numa sala bem grande, que era a 

casa de antigamente, a mulher perguntou: 

─ Quantas pessoas têm? Quem mais ainda vai aparecer? 

Aquele monte de gente encantada que veio ajudar o filho dela no roçado desconfiou da 

mulher e saiu correndo. No que correram, a mulher agarrou o marido dela, que era 

encantado de sapo. Pedia para ele não ir junto. 

Nessa hora, o marido virou uma mutuca bem azulzinha. Quando a mulher quis pegar o 

marido encantado, a mutuca escapuliu da mão dela. E assim é até hoje... 



Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

  

O MON Com nossos antepassados aconteceu assim sempre aparece na Coda das 

Lendas, quando já tem sido mencionado no Resumo, como se para reforçar a 

evidencialidade, conforme já demonstrado no fragmento (5). Repetimos o trecho da 

Coda no trecho abaixo: 

 

(68)  [..] O beija-flor saiu voando e cantando com o paneiro de algodão de Yawa. E 

conseguiu se sentar nos galhinhos bem fininhos. Os outros se enxugaram e se 

separaram também. Por isso, até hoje, os pássaros são separados. Com nossos 

antepassados aconteceu assim.  

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

Em todos os exemplos referentes ao lócus Coda, no padrão discursivo Lendas, 

observamos que há um pressuposto de que o interlocutor deve aceitar o fato narrado 

como algo que realmente aconteceu e da maneira como foi narrado. Essa é uma 

característica da evidencialidade relatada (AIKHENVALD, 2003, 2004), carregada de 

valores culturais e situacionais, da qual esses MON fazem parte. Em todos os MON, 

inclusive, encontramos presente o vocábulo assim, para reforçar que o fato relatado 

aconteceu tal como se contou. Vale destacar a posição no discurso desses MON, que 

ocorrem quase sempre no final da narração. 

 Nos Relatos de experiência, os MON identificados na Coda foram: Diz que, 

Conclusão, Moral da História, Essa foi mais uma das minhas experiências de 

estudante/Essa é minha experiência. 

 No caso de excerto (69), o MON Diz que aparece como informação secundária 

(de fundo) no Relato de experiência oral que acontece em situação de diálogo.  

 

(69)   [...] aí munto... munto... alẽi de matare a pobizĩa ainda interraro... diz que no 

canto dela onde ficô interrada é PELADO PELADO.  

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Remanescentes Quilombolas. 

 

Nas ocorrências (70) e (71), os MON Conclusão e Moral da História, que 

aparecem ambos em Relatos de experiência oral do Corpus Discurso e Gramática, cuja 

produção foi induzida a partir de uma entrevista oral, cumprem, além da função de 



retornar ao presente para situar as decorrências do fato narrado, típica do lócus Coda, a 

de avaliadores da ação narrada, no caso, revelando a postura do narrador em relação ao 

fato relatado.  

 

(70) [...]conclusão... moral da história... o som estava alto... eu botei uma música que 

não tinha nada a ver... e todo mundo parou de desfilar... e ficou olhando pra minha 

cara... [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/RJ. 

 

(71)   [..] ... conclusão... a música já estava acabando... e eu tive que... que... sei lá...   

tive que... ver sozinho como é que fazia as coisas... [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/RJ. 

 

 Os MON Essa foi mais uma das minhas experiências de estudante/Essa é 

minha experiência, nas ocorrências (72) e (73), parecem ter uma motivação pragmática 

decorrente da geração de dados no Corpus Discurso e Gramática, a saber: ao serem 

instados a produzir seus Relatos de experiência, os narradores são convidados a contar 

alguma experiência, boa ou ruim, que tenha acontecido e que tenha marcado a sua vida.  

 É compreensível, portanto, que, ao atender ao convite, os narradores reforcem 

de alguma maneira que fizeram o que foi pedido pelo entrevistador. Assim, esses MON 

da Coda assumem uma função pragmática, motivada pelo processo interativo na 

produção do discurso, predominando na posição final da narração. 

 

(72) [..]  terminamos quebrando a porta pra poder o professor sair ...  essa foi  mais 

uma das minhas experiências de estudante  ...   

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Natal. 

 

(73) [...] e nessa viagem eu aprendi que o bom mesmo ... o bom mesmo da vida é você 

realizar o que:: o que a sua alma ... o que o seu espírito ... o que você realmente quer ... 

sair ... deixar liberar ... aí a partir daí eu comecei né ... e eu agradeci a todo mundo 

sem vergonha de dizer que eu agradecia por eles existirem ... agradeci porque Deus 

permitiu que eles vivessem e que eles trouxeram uma experiência boa pra mim ... depois 

disso a gente veio pra casa ... depois a gente veio pra casa né e eu passei um:: um bom 

tempo sentindo a mesma alegria ... foi assim uma experiência ... assim ... extraordinária 



e até hoje eu:: num esqueci e guardo pra mim essa experiência e espero que se  repita 

mais vezes  ...  melhores do que essa e que  todo mundo aprenda também a mesma coisa 

e que botem isso em prática ... essa é minha experiência [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Natal. 

 

Nos Contos, os MON que apareceram na Coda foram: E é o que sempre 

acontece  e Assim acaba a história.  

O primeiro MON, como mostra o fragmento (74) assume claramente também 

uma função avaliativa sobre o fato narrado, mostrando que o desfecho não é nenhuma 

novidade para esse tipo de fato, conforme o conhecimento de mundo do narrador. A 

repetição pode inclusive ter sido motivada por uma intenção de reforçar essa postura 

avaliativa. Vale notar que, nesse caso, o lócus de ocorrência da Coda difere do lócus 

proposto por Labov, havendo uma antecipação desses trechos da Coda em relação à 

Resolução, embora seja mantido o comentário final de que “E ainda hoje, mesmo 

colocada em caixa de vidro, a abelha tapa tudo com cera e não deixa ver fazer o mel...”. 

 

(74) [...] Uma tarde, chegou um mensageiro avisando as três irmãs que sua mãe, muito 

doente, as mandava chamar, para abençoá-las antes de morrer. E a aranha falou 

assim:  

— Diga à minha mãe que estou fazendo uns pontos difíceis; assim que terminar, lá 

chegarei. 

E a cigarra falou assim: 

— Diga à minha mãe que estou dando o terceiro psiu; assim que terminar, lá chegarei. 

E a abelha, no meio da grande faina, no trabalho da colméia falou assim: 

— Filhos meus, parai e deixai tudo aí, até que eu volte; pois vou já ver minha mãe. 

E lá no seu leito, a moribunda sentenciou:  

— Aranha, filha ingrata, nunca poderás terminar teu trabalho. Será ele sempre desfeito 

por alguém, principalmente pelas empregadas arrumadeiras.  

E é o que sempre acontece. 

— Cigarra, filha ingrata, cantarás, cantarás, até rebentar pelas costas. 

E é o que sempre acontece. 

— Abelha, filha boa, que tudo deixou por mim, os homens nunca saberão o segredo do 

fabrico do mel... 



E ainda hoje, mesmo colocada em caixa de vidro, a abelha tapa tudo com cera e não 

deixa ver fazer o mel... 

Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 

O segundo MON, no fragmento (75) limita-se simplesmente a reforçar o término 

da narração, sem qualquer comentário avaliativo. O uso do advérbio assim destaca a 

veracidade da narração em relação ao modo como tudo aconteceu. 

 

(75)  [...] todos se dirigiram a ele como o marido da mulher do piolho. Repetindo o 

que ele pensava ter sepultado. Assim acaba a história.  

Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 

Da mesma maneira, os MON E assim foi/E assim é até hoje (76 e 77) não apenas 

reforçam o término da narração, como também destacam o modo como o fato 

aconteceu.  

 

(76) [...] Yushã Kuru, a Fêmea Roxa, deu muitos conselhos e surgiram os remédios. Uns 

eram venenos para matar: olho forte, Beru Paepa . Mijo amargo, Isü Muka. Outro para 

coceira, Nui. A velha Fêmea Roxa observava bem as folhas e os pés das árvores: 

 ─ Esse mato não é remédio forte. 

 E assim foi. Surgiram muitos remédios, todos os remédios que têm na mata. 

Remédio bom que cura as pessoas. Bom para picada de cobra, picada de escorpião, 

aranha, reumatismo e fígado. [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

(77) [...] Aquele monte de gente encantada que veio ajudar o filho dela no roçado 

desconfiou da mulher e saiu correndo. No que correram, a mulher agarrou o marido 

dela, que era encantado de sapo. Pedia para ele não ir junto. 

 Nessa hora, o marido virou uma mutuca bem azulzinha. Quando a mulher quis 

pegar o marido encantado, a mutuca escapuliu da mão dela. E assim é até hoje... [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas 

 

3.3.10 Os MON típicos da Coda nos diferentes PDN 

 



 
Gráfico 11: Padrões Discursivos e Marcadores da Coda 

 

 

 

 

Conforme o Gráfico 11, os MON da Coda variam conforme a realização do 

padrão discursivo. Assim, o MON E é o que sempre acontece aparece apenas no Padrão 

Discursivo Narrativo Conto. Os MON Diz que, Conclusão, Moral da História e Essa foi 

mais uma das minhas experiências de estudante/Essa foi minha experiência apareceram 

apenas nos Relatos de experiência. Os MON então finda assim, e assim é até hoje, 

assim acaba a história, dizem que foi assim, com nossos antepassados aconteceu assim 

e assim aconteceu, por sua vez, também apareceram apenas nas Lendas. 

 

3.3.11 Os MON da Avaliação 

 
Gráfico 12: Os MON da Avaliação 



 

  Os MON que apareceram nos corpora examinados com função de avaliar o fato 

narrado foram: Conclusão, Moral da história e E é o que sempre acontece, conforme as 

ocorrências a seguir:  

(78) [...] mas... nisso... eu pensei que eles fossem ficar ali... quando eu virei 

pra trás... que eu fui procurar eles... para... me entrosar no assunto... eles 

tinham sumido... conclusão... a música já estava acabando... e eu tive que... 

que... sei lá... tive que... ver sozinho como é que fazia as coisas... 

conclusão... moral da história... o som estava alto... eu botei uma música 

que não tinha nada a ver... e todo mundo parou de desfilar... e ficou olhando 

pra minha cara... [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/RJ. 

 

(79) [...] E lá no seu leito, a moribunda sentenciou:  

— Aranha, filha ingrata, nunca poderás terminar teu trabalho. Será ele 

sempre desfeito por alguém,  

principalmente pelas empregadas arrumadeiras.  

E é o que sempre acontece. [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas 

 

  Percebemos que, nos PDN analisados, a Avaliação do fato narrado acontece 

basicamente em dois lócus diferentes: ou no Resumo, para chamar a atenção do 

interlocutor sobre a relevância do fato que vai ser relatado, ou na Coda, para comprovar 

a importância do Relato, ou uma ideia sobre o fato, em forma de comentário.  



  Nos dados examinados, portanto, a função discursiva de Avaliação parece não 

ter um lócus específico, podendo predominar no Resumo ou na Coda, ou aparecer (em 

comentários de fundo, em respostas a diálogos que dão motivação para a narração do 

fato, dependendo do Corpus) diluída ao longo do texto.  

  Vale destacar porém que os três MON específicos para avaliar só foram 

identificados na Coda, o que nos permite afirmar que esse é o lócus preferido da 

avaliação no padrão discursivo narrativo, especificamente em Contos e Relatos de 

Experiência, já que, como veremos na seção seguinte, não os identificamos nas Lendas. 

 

 

3.3.12 Os MON típicos da Avaliação nos diferentes PDN 
 

 

Sobre a relação dos MON do lócus Avaliação com os diferentes PDN, os dados 

mostraram que os MON Conclusão e Moral da história só aparecem em Relatos de 

experiência escritos, enquanto que o MON E é o que sempre acontece mostrou-se 

produtivo apenas nos Contos. Nas Lendas, não foram identificados MON com função 

avaliativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Padrões Discursivos e Marcadores da Avaliação 

 

 

 

 



 

 

 

Os MON E é o que sempre acontece, Conclusão e Moral da História, conforme 

explicado na seção anterior, apresentam função discursiva avaliativa, embora o seu 

lócus de ocorrência seja a Coda. 

O Quadro 1 oferece uma visão geral dos MON identificados nos corpora em 

cada lócus de ocorrência na estrutura narrativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Quadro 1: Os MON específicos de cada lócus. 
Lócus MON Padrão discursivo Narrativo 

Relato de  

experiência 

Lenda Conto 

Resumo Bom/Bem    

Olha    

Vou contar/A história começa assim    

Orientação Era/Era uma vez/ Era um belo dia 

ensolarado 

   



Foi o seguinte    

Contam que/Contam os antigos 
antepassados que 

   

Complicação Um dia/Uma vez/Certa vez/Outro 

dia 

   

Desculpa o parêntese    

Sim... Mas aí    

Aí eu sei que    

Resolução Aí eu sei que     

Fim    

Por fim    

Coda Então finda assim    

Assim aconteceu    

Dizem que foi assim    

E assim foi /E assim é até hoje    

Avaliação  

(na Coda) 

E é o que sempre acontece     

Conclusão    

Moral da história    

 
 

 

 No Quadro 2, podemos ter uma ideia geral dos MON identificados em mais de um 

lócus na narrativa. 

   Quadro 2: Os MON que aparecem em mais de um lócus. 

MON LÓCUS 
Resumo  Orientação Complicação Resolução Coda Avaliação 

Aí eu sei que       
Um dia/Uma 

vez/Certa 
vez/Outro dia 

      

Bom/Bem       
Diz que       
Por fim       
Conclusão       
Moral da 
história 

      

E é o que 

sempre 

acontece 

      

 

 

 Finalmente, o Quadro 3 mostra os MON que aparecem em vários PDN. 

  

 

 

  Quadro 3: Os MON produtivos em mais de um PDN. 

MON Padrão discursivo narrativo 

Lenda  Conto Relato de 

experiência 
Bom/Bem    
Um dia/Uma vez/Certa vez/Outro dia    
Por fim    

 



3.4 As funções discursivas dos MON na narrativa 

 

  A análise das instanciações de construções responsáveis pela organização da 

estrutura narrativa (MON) permitiu a categorização de oito funções nos PDN 

examinados. São as seguintes: chamar a atenção do interlocutor para o início da ação 

que vai ser narrada; iniciar a narração; marcar a evidencialidade do fato narrado; 

focalizar a atenção do interlocutor em determinado trecho da história; iniciar digressões 

sobre o fato narrado; retomar o fio narrativo após digressões; terminar a narração; 

avaliar o fato narrado. 

  A seguir, descreveremos cada uma das funções identificadas, materializadas 

pelos respectivos MON. 

3.4.1 Chamar a atenção do interlocutor para o início da ação que vai 

ser narrada 
 

Os marcadores a seguir, descritos a partir de ocorrências dos corpora, poderiam 

ser enquadrados no que Martelotta (2011, p. 92-93) define como elementos 

interpessoais, contrapondo-os aos denominados elementos representacionais 

(HALLIDAY, 1994). Em contrapartida, estes últimos correspondem a “itens ou 

expressões que fazem referência a dados do universo biossocial, designando, em termos 

muito gerais, objetos, entidades, sentimentos, ações e qualidades” e “normalmente 

pertencem à classe dos chamados elementos lexicais [...]”.  

Assim, os elementos que funcionam no nível interpessoal atuariam como 

elementos processuais, “apresentando funções tradicionalmente definidas como 

gramaticais, funcionais ou interacionais, já que refletem o processo de criação do texto 

em diferentes situações de comunicação.” Essas funções podem ser expressas por 

instanciações de construções comumente denominadas como marcadores discursivos 

(Olha, Bom, Bem), distribuídas nos corpora, conforme Gráfico 14: 

 

Gráfico 14: A função de chamar a atenção do interlocutor para o início da ação 

 



 

   

As seguintes ocorrências comprovam a afirmação de Martelotta (2011, p. 94) de 

que esses elementos indicam não apenas a perspectiva do falante, mas também sua 

preocupação em relação a como a proposição deve ser interpretada pelo ouvinte. O 

MON Olha, com função interacional, intersubjetiva, voltado para o interlocutor, foi 

identificado no lócus Resumo, espaço em que o narrador tanto apresenta o fato que vai 

ser narrado, quanto já demonstra uma prévia Avaliação, chamando a atenção do 

interlocutor para esses aspectos. 

 

(80) [...]  olha... a... minha história foi...  pra mim tinha/ eh...   acabou o mundo  

naquele      

       dia... [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Natal. 

          

Em relação aos MON Bom/Bem percebemos que o tipo Bom parece concorrer 

com o tipo bem, desempenhando função discursiva semelhante. Quanto ao lócus de 

ocorrência, Bom foi identificado no Resumo (81 e 82) e na Orientação (83), como 

podemos ver nas ocorrências a seguir: 

 

(81) [...] bom...  essa  história  que  vou  contar...  eh::.. foi muito  divertida...  [...] 



Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Niterói. 

 

(82) [...] bom...vou contar uma história que é triste... mas ao mesmo tempo é 

engraçada... eu tinha sempre o costume de ir na casa de um colega meu que morava 

num... determinado lugar ali... na Engenhoca... ali no João Brasil... perto de uma 

favela... [...]   

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Niterói. 

 

(83) [...] bom... no sábado passado... aliás... sábado retrasado... eu fui... botar um... 

um... um som numa festa no shopping... e lá... tudo... encontrei com meus amigos e tal... 

[...]  

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/RJ. 

 

Além disso, Bom também foi identificado em língua escrita, conforme o trecho 

abaixo:  

(84) [...] No  intervalo  para  o  almoço,  nos  retiramos  para  a  nossa  jornada  

gastronômica.  O restaurante  do  hotel  era muito  bonito,  as mesas  estavam  

impecavelmente  bem  posta,  onde  os talheres  estavam  nos  seus  devidos  lugares,  

enfim,  estava  tudo  dentro  do maior  bom  gosto  e requinte.  

Uma amiga  resolveu escolher o  lugar para sentarmos, e no meio de  tanta mesa bonita 

escolheu justamente a mais feia, digo, a pouco, um grupo havia acabado de almoçar e 

ainda não estava  preparada  para  sentarmos.  Não  havia  copos,  talheres,  

guardanapos,  enfim,  estava  um horror.  

Apesar de ser um restaurante fino, o sistema é de buffet, que você própria se serve.  

Bom, sentei-me muito a contra - gosto, pois já havia me servido do que desejava comer. 

[...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Niterói. 

 

Como se pode observar, essa ocorrência de Bom segue um comentário avaliativo 

(de fundo), após o qual o narrador tenta retomar o fio narrativo (figura), antes do qual, 

como se para chamar a atenção do interlocutor (no caso, virtual, já que se trata da 

modalidade escrita),  faz uma rápida pausa e imediatamente retoma a narração do fato. 



De acordo com Martelotta (2011, p.102), ao ser utilizado como iniciador de turno, o 

item Bem,  

 

[...] por um lado, dá tempo para o falante se preparar e organizar seus 

pensamentos antes de começar a falar, e, por outro, liga a fala à 

expectativa do ouvinte, funcionando como um introdutor ou um 

instaurador do contato com a audiência. [...] (MARTELOTTA, 2011, 

p.102) 

 

 

 No caso de Bem, podemos observar que aparece no lócus Orientação, 

marcando uma pausa no discurso, como que esperando a atenção do interlocutor para o 

fato que vai ser narrado.  

 

(85) [...] bẽi... aí dêcha  que  um  dia...  toda  vida  quele  quano  discia  presse  

canto...  ele  via  os...  os  guiné  cantá...via galĩa  cantá... [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Remanescentes Quilombolas. 

 

 As ocorrências (82) e (83) são exemplos do que Traugott  (2010, p. 31) 

denomina intersubjetividade. É em contextos como esses, conforme afirma, que 

acontecem as mudanças linguísticas. Como explica a autora,  

 

[...] Essas expressões de subjetividade e intersubjetividade são 

expressões do primeiro significado semântico ou pragmático em que é 

indexada a atitude ou o ponto de vista do falante ou a atenção do 

falante para focar a  própria imagem (intersubjetividade). 

(TRAUGOTT, 2010, p. 31) 

 

 Já no lócus Complicação, o que ocorre é uma pausa no meio do processo 

narrativo, como se fosse para testar se o interlocutor está mesmo atento, seguindo, 

muitas vezes, o conector aí, como vemos no fragmento (84).  

 

(86) [...] Aí, bẽi!  ...ele chegô  im casa...contô a histora pro povo... [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Remanescentes Quilombolas. 

 

Vale destacar que esses MON também são típicos da modalidade oral, o que se 

justificaria pela função de marcadores discursivos que desempenham. 



Nos dados analisados, observamos que, talvez pelo fato de ser um verbo de 

percepção, o MON Olha é mais interativo, focado no interlocutor na narração, do que o 

MON Bom/Bem, que são mais frequentes. 

 

3.4.2 Iniciar a narração 

 

O Gráfico abaixo mostra os MON cuja função é iniciar a narração. 

 

Gráfico 15: A função de iniciar a narração 

 

 

 

 Os MON Um dia/Certo dia/Uma vez/Outro dia mostraram ser os mais 

frequentes no padrão discursivo narrativo, com a função de dar início à narração. 

Aparecem tanto na Orientação (85) quanto na Complicação (86), ao iniciar um novo 

episódio do mesmo fato. 

 

(87)  [...] Um dia, em uma de suas viagens, um conhecido seu matou um urubu para ele 

comer. [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 



(86) [...] Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral 

e pérfido... [...] 

Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 

Os MON Vou contar/A história começa assim são o segundo mais frequente nos 

corpora examinados. Aparece tanto em Lendas, quanto em Relatos de experiência oral, 

sempre no lócus Resumo, algumas vezes após uma pausa (marcada muitas vezes pelo 

MON Bom/Bem), ou após um comentário. Assim, ao mesmo tempo em que o narrador 

anuncia o início da narração, chama a atenção do interlocutor para o fato que vai ser por 

ele narrado. Algumas vezes os MON Bom e Vou contar ocorrem juntos, cumprindo a 

função de chamar a atenção do interlocutor para iniciar, em ato contínuo, a narrativa. 

 

(87) [...] bom... vou contar uma história que é triste... mas ao mesmo tempo é 

engraçada... eu tinha sempre o costume de ir na casa de um colega meu que morava 

num... determinado lugar ali... na Engenhoca... ali no João Brasil... perto de uma 

favela... [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Niterói. 

 

(88) [...] Vou contar para vocês como surgiu Shãwã Bake, a arara nova misteriosa. [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

(89) [...] é:: assim é ... eu vou contar um ... um ... um acidente que aconteceu comigo 

em setenta e três né ... uma coisa que marcou muito ... na minha vida  [...]  

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Natal. 

 

O MON (No) outro dia, o terceiro em frequência, tem como lócus preferido a 

Complicação e aparece sempre precedido do determinante no (no outro dia), quando se 

trata de língua escrita, como nos Contos e nas Lendas. Tem claramente a função de 

sequenciador temporal da ação narrada. 

 

(90) [...] No outro dia, o homem passou do bom e do melhor. [...] 

         Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 



(91) [...] No outro dia, encontraram o pessoal que tinha matado a arara encantada. [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

Na única ocorrência identificada em língua oral, em um Relato de experiência do 

corpus Remanescentes Quilombolas, na sua variante Ôto dia, essa instanciação parece 

estar ocupando o lugar de Um dia. 

Para melhor visualizarmos isso, transcrevemos abaixo um trecho maior do 

corpus aludido. Observe-se que a narrativa se inicia como um argumento para provar 

que o “canto” ao qual a narradora estava se referindo era realmente encantado. Nesse 

caso, o uso de Outro dia (Ôto dia) parece ser mais adequado do que o tipo Um dia.  

Assim sendo, levamos em conta os trechos de diálogo para mostrar como o 

contexto de uso, além da modalidade, do lócus e do padrão discursivo, conforme a 

função discursiva, pode influenciar nas escolhas das instanciações que vão ser usadas 

pelo falante em uma situação de interação. Vale ressaltar que esses fatores também 

podem influenciar o uso dos demais MON. 

 

(92) [...] E:  Talvez... aí porque é que se encantava, Aldízia?  

[...] É purque era incantada...  

[...] Incantava esse canto...  

E:   Sim! ... o canto é encantado... mas o que é/ quem é que encanta?  

[...] O que é? ... e eu sei? ...eu num sei nẽi isplicá...  

E:  Por que ainda hoje não tem canto encantado?  

[...]  Tẽi! ... tẽi! ... aí, bẽi! ...Carlim... ôto dia... aconteceu... que o minino tomô uma 

cachaça... aí toda vida que  tomava essa cachaça...  tĩa aquele sentido de  i pra esse 

canto... aí desceu... quano desceu presse canto... aí a criatura ia buscá ele... [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Remanescentes Quilombolas. 

 

 Os MON Uma vez e Certa vez também têm mesma função discursiva de marcar 

o início da ação narrada. O primeiro é mais frequente, aparecendo no Resumo, na 

Orientação e na Complicação, em Contos e Relatos de experiência, enquanto o último 

só foi identificado na Complicação, apenas em Relatos de experiência. Em (96), isso 

fica bem claro, pois o falante parece ter oscilado ao escolher entre essas instâncias, 



como se pode ver pela interrupção da enunciação de Uma vez e sua imediata 

substituição por Certa vez. 

 

(93) [...] ũa  véis  inventaro  de arrancá  um  aqui  nessa  casa  véia  do  finado  

Juvenço [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Remanescentes Quilombolas. 

 

(94)  [...] Uma vez, ao passar por uma rua, ouviu alguém cantando. [...] 

     Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 

(95) [...] aí uma vêis viro quele foi carregá a mandioca de Geraldo Petronino...andava 

cum uma baladêra... [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Remanescentes Quilombolas. 

 

(96) [...]  Diz que ũa pessoa viu que no lugar dessa peda tĩa ũa/ ...certa vêis... eu num 

sei se é exato não... como é que diz?... apareceu  lá ũa muiézona dessas bunita mermo... 

diz que o minino andava cum ũas cabra e diz que quano ela apareceu aí o cabra 

correu... teve medo... né? ... e há bẽi da verdade quẽi num tẽi medo de ũa coisa dessas... 

se vê aqui no Pega só tẽi rente pretĩa e do nada aparece ũa muiézona assim... dessas 

assim... cumo é qu eu digo ... dessas assim  ... cê sabe  ... né?  ...  inda mais branca!?... 

A  rente pensa  logo que é ũa assombração dessas bẽi assombrada mermo... né não?...  

[...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Remanescentes Quilombolas. 

 

O marcador Era uma vez foi identificado em Contos, no lócus Orientação, 

sempre com a função de marcar o início da narração, apresentando o tempo (embora 

indefinido), o cenário e/ou os personagens. Como acontece com as Unidades Pré-

Fabricadas – UPF (OLIVEIRA, 2012), alguns marcadores podem incorporar partes de 

outros. Assim, Era uma vez poderia ser desmembrado em Era e Uma vez, conforme a 

situação comunicativa, ou ampliado, como veremos, em Era um belo dia ensolarado.  

 

(97) [...] Era uma vez um homem muito circunspeto e cioso de sua personalidade. [...]  

Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 



(98) [...] Era uma vez em um reinado uma princesa que o rei só daria em casamento a 

quem se submetesse a uma rigorosa prova. [...] 

Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 

 O marcador Era cumpre, portanto, função semelhante a Era uma vez. Nos 

corpora, só foi identificada em Lendas. A função discursiva de indicar o início da 

narração, descrevendo cenários e personagens, também se manteve nos dados 

analisados. 

(99) [...] Era um homem chamado Yawa Xiku Nawa. Era só ele e a mulher dele. Não 

tinha nenhum filho. Yawa Xiku Nawa vivia só com sua mulher. Os outros parentes não 

faziam mais roçado, não plantavam mais. Só comiam o que esse casal tinha. Os 

parentes tinham acabado com seus legumes e começaram a passar fome. Não tinham 

mais nada. Não comiam mais nada. O fogo também não tinham mais. Foi o bacurau 

que apagara o fogo. Era tudo apagado. Eles viviam na miséria. Não tinham aonde 

conseguir o fogo e nem alimentação. Só conseguiam, e com a maior luta, deste homem, 

Yawa Xiku Nawa [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

Ampliando o MON Era e juntando-se com o MON um dia, foi identificado em 

Relatos de experiência escritos, o MON Era um belo dia ensolarado, também com a 

função de marcar o início da ação narrada.  

(100) [...] Era um belo dia ensolarado, quando eu estava no muro de minha casa. 

Derrepente,  passou o caminhão do Almir Rangel anunciando que no campo do 

Mundial, ( é um campo que se localiza defronte à minha escola ) haveria distribuição 

de ingressos para ir ao parque VI centenário, é o parque do Almir Rangel. A 

distribuição foi marcada para as 3:00 hs. Quando faltavam poucos minutos para as 

3:00hs eu tomei meu banho, me arrumei, me perfumei e fui a tal distribuição. [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/RJ. 

 

Os MON Contam os antigos antepassados que/Contam que aparecem com a 

mesma frequência (2%) nos corpora, embora a primeira tenha sido identificada em 

Lendas e a segunda, em Contos. O fato de o primeiro tipo (Contam os antigos 



antepassados que) aparecer com o sujeito explícito talvez seja para reforçar o caráter 

evidencial das Lendas, o que contribui para a valorização e a perpetuação da cultura de 

um povo. 

(101) [...] Contam os antigos antepassados que existiam dois grupos, duas 

comunidades Huni Kui que moravam separadas, mas próximas uma da outra. [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

(102) [...] Contam que no princípio do mundo havia apenas escuridão. [...] 

Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 

Finalmente, transcrevemos um trecho com A história começa assim, identificado 

apenas nas Lendas, no lócus Resumo, marcando discursivamente o início da narração do 

fato. Do ponto de vista da função discursiva, esse tipo tem o mesmo valor de Vou 

contar, motivo pelo qual, consideramos essas instanciações como variantes do MON A 

história começa assim/Vou contar. 

 

(103) [...] Tua Yuxibu é o sapo, o canoeiro, o que mais tem. Ele sempre canta no 

verão. Vai desovar na praia. E as pessoas comem este sapo. 

A história começa assim: tinha um homem que ficou encantado de Tua Yuxibu. O nome 

desse homem era Ixã. 

Ixã caçava no mato e nunca encontrava a caça. Não matava nada! Os filhos 

começavam a chorar muito. Queriam comer caça. [...]  

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

 

3.4.3  Marcar a evidencialidade do fato narrado 

         

  Aikenvald (2004) defende a existência de um sistema evidencial gramaticalizado 

no Português Brasileiro, assim como ocorre no Espanhol da América do Sul. Diz que 

teria, portanto, para Casseb–Galvão (2010), o mesmo valor funcional da expressão “Era 

uma vez” e seria um recurso pragmático para qualificar o enunciado, atenuando a sua 

carga assertiva e, ao mesmo tempo, construindo o mundo no qual o enunciado passará a 

ter validade comunicativa.  



  O Gráfico 16 mostra os MON com função de marcar a evidencialidade do fato 

narrado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: A função de marcar a evidencialidade do fato narrado 

 

 

  O MON Diz que aparece tanto nos Relatos feitos pelos remanescentes como nas 

Lendas dos habitantes do Amazonas. O lócus de ocorrência é predominantemente no 

início da narrativa, mas também aparece como sequenciador e como finalizador do 

tópico narrado.  

    

(104) [...] Diz que chegou um repiquete e alagou tudo. A água carregou essa mulher, 

que não teve por onde escapar. A alagação cobriu mato, terra, tudo. [...]  



Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

(105)  [...] diz  ..ele/ ele era munto duente da garganta ... e pegô um sapo e passô a 

barriga do sapo assim na garganta dele... pur fora... né? ... e diz que  ficô bom... e diz... 

[...] 

Fonte: Relato de experiência oral/Corpus Remanescentes Quilombolas  

 

  A função desse marcador parece se enquadrar no que Aikhenvald (2003, 2004) 

classifica como evidência relatada, ou seja, aquela que dá a entender que a informação 

foi fornecida ao falante, no caso, o narrador, por um terceiro, a qual a autora classifica 

em dois sub-tipos: hearsay6 e evidência por suposição. As ocorrências (106) e (107) 

enquadram-se, ao nosso ver, nesse primeiro sub-tipo, já que se trata de uma informação 

não necessariamente precisa, e aberta a interpretações pelo ouvinte. 

  Assim como acontece com o MON Diz que, o MON Contam que também é 

formada a partir de um verbo de dizer, ocorrendo também em terceira pessoa (Contam), 

como acontece em diversas línguas estudadas por Aikhenvald (2011). O valor de 

evidencial cumpre função semelhante, isto é, trata-se também de uma evidência relatada 

do tipo ouvir-dizer.  

  No trecho abaixo, o fato de estar explícito o sujeito do verbo contar (antigos 

antepassados) intensifica o valor de verdade e a força cultural do fato a ser relatado. 

Vale salientar também o uso do adjetivo antigos acrescido ao substantivo antepassados, 

o qual intensifica a distância temporal entre o narrador e o fato narrado. 

  O distanciamento temporal e espacial do falante em relação ao evento narrado, 

é, como explica Casseb-Galvão (2010) marcado pelo Diz que. Assim também, 

acrescentamos, esse distanciamento é marcado pela instanciação Contam que, conforme 

a ocorrência a seguir.  

 

(106) [...] Contam os antigos antepassados que existiam dois grupos, duas 

comunidades Huni Kui que moravam separadas, mas próximas uma da outra. De vez 

em quando, pessoas de um grupo visitavam o outro para tomar conhecimento. [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

                                                           
6 Tradução: ouvir dizer. 



 O MON Dizem que foi assim é uma variante do MON Diz que. Aparece nos corpora 

examinados apenas nas Lendas e em posição final do evento narrado. Parece ter valor 

semelhante à expressão ‘I kan sey you namoore’ estudada por Bybee (2011). Essa 

expressão seria usada como um artifício retórico para concluir a narrativa, fechando o 

tópico narrado com o argumento de autoridade trazido do conhecimento de mundo, 

fruto da cultura. 

 

(107) [...] A velha Yushã Kuru animou-se. Aceitou o convite do seu genro e voltou para 

casa. Quando estava chegando em casa, bem na chegada, o pessoal, que já estava 

esperando, matou a velha Fêmea Roxa. Dizem que foi assim.  

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

O MON Com nossos antepassados aconteceu assim, também usada como 

artificio retórico, aparece exclusivamente nas Lendas. O que o diferencia do anterior é o 

seu lócus de ocorrência, já que se repete tanto no início como no fim da narrativa, 

conforme veremos nas ocorrências (108) e (109) a seguir, que fazem parte de uma 

mesma Lenda. 

 

(108) [...] Com nossos antepassados aconteceu assim: 

Era um homem chamado Yawa Xiku Nawa. Era só ele e a mulher dele. Não tinha 

nenhum filho. [...]  

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

(109) [...] E conseguiu se sentar nos galhinhos bem fininhos. Os outros se enxugaram e 

se separaram também. Por isso, até hoje, os pássaros são separados. Com nossos 

antepassados aconteceu assim... [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

O MON (Aí) eu sei que tem seu lócus de ocorrência nos Relatos de experiência 

tanto do Corpus Discurso e Gramática quanto nos Remanescentes Quilombolas. Não 

aparece nas Lendas. Costuma iniciar ou sequenciar a narrativa e introduz uma nova 

informação sobre o tópico narrado. Tem como verbo matriz o verbo saber, que é 

semanticamente um verbo de cognição. Conforme Garcia-Miguel e Comesaña (2004, 

p.41),  



 

[...] o significado de verbos de cognição envolve um conceptualizador 

(normalmente um sujeito) concebendo ou acessando um evento, 

normalmente representado por uma frase complemento na lacuna 

sintática de objeto.[...]  

 

Nesse caso, vale destacar o fato de que o sujeito do verbo, ao se colocar como 

narrador, assume também a postura de personagem, ou seja, é parte do fato narrado e, 

portanto, tem um certo grau de responsabilidade em relação ao que narra, 

diferentemente das ocorrências anteriores. Funciona como marca de evidencialidade 

relatada, não necessariamente testemunhada visualmente, mas cognitivamente, já que o 

narrador narra o que sabe e até onde sabe, ou por ter ele mesmo vivido realmente o fato, 

ou simplesmente por ter tomado conhecimento do fato através de outrem.  

Conforme Bezerra Oliveira (2011, p. 17), é possível que  

 

[...] o uso do verbo saber (sei) na construção passaria mais 

confiabilidade sobre o fato narrado para o possível interlocutor. O 

narrador teria realmente certeza de que o fato teria acontecido. [...] 

 

  Talvez isso venha a explicar o fato de esse MON não ter aparecido nas Lendas, 

as quais são geralmente atribuídas a um narrador mais distante e não necessariamente 

testemunha do fato narrado. Eis uma das ocorrências: 

 

(110) [...] ... eu sei que a gente parou em Santa Catarina ... parou em Santa Catarina 

como se fosse um pássaro ... ((riso)) [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Natal.  

 Os MON Assim aconteceu, E assim foi e E assim é até hoje têm em comum em 

sua composição o advérbio assim, cuja função discursiva parece ser garantir para o 

interlocutor a veracidade do fato narrado, conforme vemos nas ocorrências seguintes: 

 

(111) [...] O pai começou a voltar, mas o caminho já estava cerrado. A mata já tinha 

crescido e ele nem sabia mais o caminho por onde era. Seguiu na direção contrária de 

onde tinha vindo. 

Assim aconteceu a história da arara misteriosa de nosso povo antepassado. 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 



(112) [...] Yushã Kuru, a Fêmea Roxa, deu muitos conselhos e surgiram os remédios. 

Uns eram venenos para matar: olho forte, Beru Paepa. Mijo amargo, Isü Muka. Outro 

para coceira, Nui. A velha Fêmea Roxa observava bem as folhas e os pés das árvores: 

─ Esse mato não é remédio forte. 

E assim foi. Surgiram muitos remédios, todos os remédios que têm na mata. Remédio 

bom que cura as pessoas. Bom para picada de cobra, picada de escorpião, aranha, 

reumatismo e fígado. [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

(113) [...] Aquele monte de gente encantada que veio ajudar o filho dela no roçado 

desconfiou da mulher e saiu correndo. No que correram, a mulher agarrou o marido 

dela, que era encantado de sapo. Pedia para ele não ir junto. 

Nessa hora, o marido virou uma mutuca bem azulzinha. Quando a mulher quis pegar o 

marido encantado, a mutuca escapuliu da mão dela. E assim é até hoje... [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

O MON E é o que sempre acontece também funciona como evidenciador e, ao 

mesmo tempo, avaliador do fato narrado. Foi identificada no lócus Coda, embora essa 

parte da estrutura narrativa não estivesse concentrada no final, mas diluída ao longo do 

texto. A ideia de evidencialidade paralela à ideia de Avaliação do fato narrado fica 

clara, se observarmos o uso do advérbio sempre que modifica o verbo acontecer. 

 

(114) [...] E lá no seu leito, a moribunda sentenciou:  

— Aranha, filha ingrata, nunca poderás terminar teu trabalho. Será ele sempre desfeito 

por alguém, principalmente pelas empregadas arrumadeiras.  

E é o que sempre acontece. 

— Cigarra, filha ingrata, cantarás, cantarás, até rebentar pelas costas. 

E é o que sempre acontece. 

— Abelha, filha boa, que tudo deixou por mim, os homens nunca saberão o segredo do 

fabrico do mel... 

E ainda hoje, mesmo colocada em caixa de vidro, a abelha tapa tudo com cera e não 

deixa ver fazer o mel... [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 



3.4.4  Focalizar a atenção do interlocutor em determinado trecho da 

história 
 

A função discursiva do  MON Foi o seguinte é a de chamar a atenção do 

interlocutor para a história, cujo Relato vai ser iniciado de imediato. 

(115) [...] uma outra experiência  fantástica que eu passei   ...   foi  o seguinte  ...  a 

escola pública em mil novecentos e oitenta ... não ... setenta e nove ... tava numa 

sacanagem tão grande ... a escola pública ...  que resolveu adotar outro sistema  ...  [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Natal. 

 Esse MON foi o único identificado com essa função no corpora. 

Vale notar que o referido MON aparece entre pausas, antecipando e focando o 

Relato do fato que será narrado. Assim, embora o narrador se refira à “experiência 

fantástica que eu passei”, (Sintagma Nominal cujo núcleo é um substantivo feminino), a 

concordância é feita no masculino, como se não houvesse qualquer relação com o que 

foi dito, mas sim com o que vai ainda ser dito.  

3.4.5  Iniciar digressões sobre o fato narrado 

 

O MON Desculpa o parêntese aparece nos textos examinados com a função 

discursiva de interromper o fluxo da narrativa para introduzir um comentário ou uma 

explicação sobre o fato narrado. Funciona, discursivamente, como se fosse mesmo um 

parêntese na escrita, que permite a interrupção do que está sendo narrado (figura) e a 

concomitante introdução de comentários relevantes (pelo menos do ponto de vista do 

narrador) para a compreensão desse fato (fundo).  

No fragmento transcrito a seguir, vemos que o narrador interrompe a narrativa 

para explicar o sentido que a palavra pretos tinha na cidade onde ele estava indo morar 

(qualquer pessoa que não fosse loura) e a dificuldade de compreensão que foi gerada 

para ele na referida situação.  

 

 

(116) [...] aí ela dizia ... “olha tem muito pretos” ... a única coisa que ela ... a coisa 

mais marcante que ela dizia era ... pretos ... “tem pretos lá na ... nas sua ... na cidade 

onde você vai morar” ... e ... eu chegando ... desculpa o parêntese ... quando eu 



cheguei nessa cidade ... em Porto Xavier ... eu procurava os pretos e num encontrava ... 

encontra uma pessoa negra aqui e acolá ... mas ... normal como em toda cidade ... e no 

passar do tempo eu perguntei ... “porque que as pesso/ uma garota me advertiu que 

aqui teria pretos e eu num encontrotanta gente preta?” aí o ... esse meu colega Vargas 

... de trabalho ... depois me falou era considerado preto ... negro ... sim ... mas aí eu 

conversei pra ela das minhas coisas ... das minhas histórias ... da ninhada deixada de ... 

da minha saída de Natal ... ia deixar a minha família e ... todos os meus laços afetivos 

aqui em Natal ... e ... lá pras tantas ...não tínhamos mais do que conversar   ... [...]     

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Natal. 

 

3.4.6  Retomar o fio narrativo após digressões 

 

 Após uma digressão, e com o objetivo de retomar o fio narrativo, aparecem os 

MON sim... mas aí e aí eu sei que, os quais permitem ao narrador voltar ao foco 

principal da narração. Vale destacar que, em ambos, encontramos o item aí, 

sequenciador por excelência. 

 

Gráfico 17: A função de retomar o fio narrativo após digressões 

 



 No caso dos MON sim... mas aí, juntos em um mesmo contexto discursivo e 

sequenciados nessa ordem, observa-se ainda o advérbio afirmativo sim, como marca de 

que houve uma lembrança de que algo precisava ser dito, a qual o narrador “responde” 

com essa afirmação, seguida de uma pausa e de uma conjunção adversativa, marcando 

uma mudança de foco e do sequenciador aí, que redireciona o foco para o que vinha 

sendo narrado (figura) antes da interrupção (fundo). 

 

(117) [...] aí ela dizia ... “olha tem muito pretos” ... a única coisa que ela ... a coisa 

mais marcante que ela dizia era ... pretos ... “tem pretos lá na ... nas sua ... na cidade 

onde você vai morar” ... e ... eu chegando ... desculpa o parêntese ... quando eu cheguei 

nessa cidade ... em Porto Xavier ... eu procurava os pretos e num encontrava ... 

encontra uma pessoa negra aqui e acolá ... mas ... normal como em toda cidade ... e no 

passar do tempo eu perguntei ... “porque que as pesso/ uma garota me advertiu que 

aqui teria pretos e eu num encontro tanta gente preta?” aí o ... esse meu colega Vargas 

... de trabalho ... depois me falou era considerado preto ... negro ... sim ... mas aí eu 

conversei pra ela das minhas coisas ... das minhas histórias ... da ninhada deixada de ... 

da minha saída de Natal ... ia deixar a minha família e ... todos os meus laços afetivos 

aqui em Natal ... e ... lá pras tantas ...nãotínhamos mais do que conversar   ...   [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Natal. 

 

A instanciação (aí) eu sei que predomina em Relatos de experiência e no lócus 

Complicação, embora apareça também no lócus Resolução. Vale salientar que, em todas 

as ocorrências observadas, esse MON ocorreu em língua oral, após digressões, e 

retomando o foco da ação narrada. Vejamos algumas ocorrências: 

 

(118) [...] a gente ... ficou todo mundo estendido na ... na ... na ... lá na BR ... na pista ... 

e passou algumas pessoas e prestou socorro à gente né ... prestou socorro à gente lá 

pro ... pro Walfredo Gurgel ... nesse tempo o Walfredo Gurgel prestava ((riso)) hoje 

num presta ((riso)) aí ... eu sei que foi todo mundo pra lá né ... aí eu fiquei ... aí o 

pessoal ... papai ... meu irmão e ... [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Natal. 

 



(119) [...]no meio do meu ombro também raspou na ... na ... na ... no asfalto ... e ficou 

... também ficou quase no ...no osso né ... praticamente ... aí eu sei que eu fiquei esses 

dias todinho lá ...sem dormir coçava muito né  ...  aquele negócio sarando né ... aquelas 

ferida cicatrizando ... aí eu fiz uma plástica [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Natal. 

 

(120)  [...] eu acho que é ... Santa Catarina ... primeiro ... eu sei que a gente parou em 

Santa Catarina ... parou em Santa Catarina como se fosse um pássaro ... ((riso)) sim ... 

e o que eu achava mais interessante na ... na ... na ponte aérea São Paulo-Rio ... ou 

Rio-SãoPaulo [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Natal. 

(121) [...] ... e minhas malas ... a minha preocupação era as minhas malas ... ((riso)) eu 

chegaria com mala ou sem mala ... eu sei que ... tivemos um ... depois de São Paulo 

tivemos mais um ... um ... uma parada em  [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Natal. 

 

(122) [...] a gente vai ... num:: vai:: uma amiga minha ... “vamos” ... e eu ... “não 

... num vai dar certo ... num quero ... eu num tô pronta pra ir” ... eu sei que finalizou na 

hora agá mesmo ... [...]   

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Natal. 

É importante destacar, nesse caso, o valor de evidencialidade marcada pelo 

verbo saber, parte dessa instanciação.  

 

3.4.7  Terminar a narração 

 

  O Gráfico 18 mostra os MON que têm função discursiva de marcar o fim do fato 

narrado. 

Gráfico 18: A função de terminar a narração 



 

 

O MON Por fim mostrou-se muito produtivo nos dados examinados. Este MON 

apareceu em Lendas, Contos e Relatos de experiência, tanto na modalidade oral, quanto 

na escrita. Anuncia o fim da narração e aparece no lócus Resolução e, eventualmente, 

no lócus Complicação, quando se trata de finalizar pequenos episódios dentro da 

narrativa. 

 

(123) [...] Por fim, o chefe, juntamente com o restante do grupo, decidiu experimentar o 

Keya Huni. [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 

(124) [...] Por fim, já furioso, o marido arranjou uma mordaça de cachorro e pôs na  

boca da esposa. [...] 

Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 

(125) [...] Por fim, virou um passarinho que se chama Dushau [...] 

Fonte: Lenda/Corpus Lendas do Amazonas. 

 



(126) [...] Por fim, tive que retornar à Natal por inadaptação ao trabalho que 

desempenhava, mas no meu   íntimo,   nunca  mais   fui   o  mesmo.  [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/Natal. 

 

Os MON Então finda assim e Assim acaba a história têm em comum alguns 

aspectos. Em primeiro lugar, apresentaram frequência de ocorrência igual (10%). Em 

segundo lugar, ambas têm como um dos seus elementos constituintes o elemento assim, 

que marca, de certa forma, a evidencialidade do fato. Em terceiro lugar, a presença de 

verbos que indicam término da ação, como findar e acabar. Finalmente, vale destacar o 

fato de ambos os MON aparecerem no lócus Coda.  

Um aspecto que diferencia esses MON é apenas o padrão discursivo narrativo 

em que cada um ocorre: o primeiro, em Lendas e o segundo, em Contos. 

O MON Fim apareceu unicamente em língua escrita e em Relato de experiência, 

no lócus Resolução. A motivação discursiva talvez tenha sido o desejo do narrador de 

garantir que o interlocutor, no caso, o leitor, tenha a certeza de que o Relato terminou 

ali. 

 

(127) [...] Quando chegou justamente em mim o  ingresso acabou,  mas o Almir Rangel 

disse para mim não se preocupar,  pois haveria distribuição novamente em outro lugar. 

Fim  

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/RJ. 

 

 

 

3.4.8  Avaliar o fato narrado 

 

  Os três seguintes MON, todos identificados no lócus Coda, cumprem a função 

discursiva de avaliar o fato narrado. 

 

Gráfico 19: A função de avaliar o fato narrado 



  

 

 

Os MON conclusão e moral da história ocorreram juntos algumas vezes em 

Relatos de experiência oral, com a função discursiva de avaliar o fato que está sendo 

narrado imediatamente após a conclusão de seu Relato.  

 

(128) [...] bom... no sábado passado... aliás... sábado retrasado... eu fui... botar um... 

um... um som numa festa no shopping... e lá... tudo... encontrei com meus amigos e tal... 

nós estamos botando lá... a festa e tal... estamos lá na música... aí eu... virei pra um 

colega e falei “vem cá... será que você poderia deixar eu botar algumas músicas na 

festa também... pra que eu possa fazer propaganda do som...” aí ele virou pra mim e 

falou assim “ué... tá bom... se você sabe mexer... você... (pô)... bota... a festa...” mas... 

nisso... eu pensei que eles fossem ficar ali... quando eu virei pra trás... que eu fui 

procurar eles... para... me entrosar no assunto... eles tinham sumido... conclusão... a 

música já estava acabando... e eu tive que... que... sei lá... tive que... ver sozinho como é 

que fazia as coisas... conclusão... moral da história... o som estava alto... eu botei uma 

música que não tinha nada a ver... e todo mundo parou de desfilar... e ficou olhando 

pra minha cara... [...] 

Fonte: Relato de Experiência/Corpus Discurso e Gramática/RJ. 

 



O MON E é o que sempre acontece também tem uma função avaliativa no 

discurso narrativo. Como já vimos, acumula com essa a função de evidenciador do fato 

narrado. Ao avaliar, expressa um certo tom de ensinamento através do exemplo, o que é 

típico do padrão discursivo narrativo Conto, onde foi identificado. 

 

(129) [...] E lá no seu leito, a moribunda sentenciou:  

— Aranha, filha ingrata, nunca poderás terminar teu trabalho. Será ele sempre desfeito 

por alguém, principalmente pelas empregadas arrumadeiras.  

E é o que sempre acontece. 

— Cigarra, filha ingrata, cantarás, cantarás, até rebentar pelas costas. 

E é o que sempre acontece. 

— Abelha, filha boa, que tudo deixou por mim, os homens nunca saberão o segredo do 

fabrico do mel... 

E ainda hoje, mesmo colocada em caixa de vidro, a abelha tapa tudo com cera e não 

deixa ver fazer o mel... [...] 

Fonte: Conto/Corpus Contos Brasileiros. 

 

Para sumarizar, destacamos, nos quadros seguintes, os lócus preferidos das 

instanciações em cada um dos padrões discursivos estudados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Quadro 4: Os lócus dos MON na Lenda. 

Padrão discursivo narrativo LENDA 

LÓCUS  MON 

Resumo Vou contar/A  história começa assim 

Orientação Contam os antigos antepassados que 

Um dia/Uma vez/Certa vez/Outro dia 

Era 

Diz que 



Complicação Um dia/Uma vez/Certa vez/Outro dia 

Resolução Por fim 

Coda Assim aconteceu 

E assim foi/E assim é até hoje 

Dizem que 

Dizem que foi assim 

Foi assim  

Avaliação (Nenhuma ocorrência) 

 

 

 

 

  Quadro 5: Os lócus dos MON no Conto. 

Padrão discursivo narrativo CONTO 

LÓCUS MON 

Resumo (Nenhuma ocorrência) 

Orientação Era uma vez 

Um dia/Uma vez/Certa vez/Outro dia 

Contam que 

Dizem que 

Complicação Um dia/Uma vez/Certa vez/Outro dia 

Resolução Por fim 

Foi assim  

Coda Assim acaba a história 

E é o que sempre acontece 

Avaliação (na 

Coda) 

E é o que sempre acontece  

 

 

 

 

 

 

 

    Quadro 6: Os lócus dos MON no Relato de Experiência. 

Padrão discursivo narrativo  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

LÓCUS MON 



Resumo Olha 

Bom/Bem 

Vou contar/A história começa 

assim 

Orientação Bom/Bem 

Era/Era uma vez/Era um belo dia 

Um dia/Uma vez/Certa vez/Outro 

dia 

Foi o seguinte 

Complicação Bom/Bem 

Desculpa o parêntese 

Sim... mas aí 

(Aí) eu sei que 

Resolução Fim 

Por fim 

Coda Conclusão 

Moral da história 

Essa foi mais uma das minhas 

experiências de estudante/Essa é 

minha experiência 

Avaliação (na 

Coda) 

 

Conclusão 

Moral da história 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E OS MON 

“Idéias educam idéias.  

  Para educar pessoas, é preciso mais que 

idéias. 

Sem encantamento, as idéias não se 

convertem, não se transformam,  

não se tornam carne e sangue do vivido.” 



(ANTÔNIO, 1951) 

 

A preocupação com a qualidade do ensino de língua portuguesa como língua 

materna tem-nos levado, ao longo de mais de duas décadas de atuação como docente em 

sala de aula, dos primeiros anos do ensino fundamental até o ensino superior, a um 

processo constante de questionamento sobre a nossa prática pedagógica, na busca de 

aperfeiçoar o processo pedagógico, desde a adequação curricular e as atividades 

pedagógicas desenvolvidas até à produção de nosso próprio material didático, de acordo 

com as diferentes realidades de sala de aula. 

Na qualidade de pesquisadora sobre os fenômenos da linguagem, no âmbito da 

Linguística Aplicada, temo-nos questionado como as concepções de língua, linguagem, 

gramática e, finalmente, ensino podem se refletir na atuação docente, interferindo na 

interação professor-aluno e na escolha, aparentemente simples, de uma atividade 

didática para se trabalhar em sala de aula. Buscamos descobrir possibilidades ou 

caminhos metodológicos que possam auxiliar no processo de formação de professores, 

tanto em nível de graduação quanto de formação continuada, para que possam agir com 

segurança em sua prática pedagógica. 

Essa busca por alternativas não é exclusividade nossa como docente e 

pesquisadora, mas tem sido uma novidade no âmbito da academia: reflete um clamor na 

área de educação7 e mais especificamente da Linguística, materializando-se como uma 

tendência recente de pesquisadores, como Oliveira e Cesário (2007), Bispo (2007), 

Furtado da Cunha e Tavares (2007), Silva (2008), dentre outros, os quais oferecem 

propostas de aplicação de resultados de pesquisas teóricas no âmbito da sala de aula, no 

ensino de língua portuguesa no Brasil. 

 

4.1 As OCN para o Ensino Médio e a LFCU 

 

Inaugurando talvez essa linha, pautados no consenso de que “a combinação da 

lingüística com a prática educativa torna o ensino mais eficiente”, Furtado da Cunha e 

                                                           
7 As transformações dos estudos da língua e da linguagem, no Brasil e no exterior, assim como dos 

estudos especificamente vinculados ao processo de ensino e de aprendizagem da Língua Portuguesa como 

língua materna provocaram, nos últimos anos, a reflexão e o debate acerca da necessária revisão dos 

objetos de ensino em nossas salas de aula. (OCN, 2008, p.19) 



Votre (1998, p. 56) questionam em que aspectos a linguística poderia contribuir para o 

ensino de uma língua. E propõem que a 

 

[...] contribuição que a linguistica pode dar ao ensino de línguas é na 

formação do professor responsável pelas aulas, fornecendo o 

conhecimento lingüístico que fundamentará as explicações, orientará a 

preparação de seus programas de ensino e de seus materiais 

pedagógicos. (FURTADO DA CUNHA E VOTRE, 1998, p. 57) 

 

 Assim, o conhecimento das pesquisas linguísticas surge como uma 

ferramenta indispensável para que o professor possa refletir e redimensionar sua prática 

pedagógica no ensino de língua portuguesa, deixando de lado práticas ultrapassadas e 

passando a interagir melhor com seus alunos, em busca de construir um conhecimento 

sobre e com a língua materna, com mais segurança e, portanto, mais eficiência nos 

resultados de ensino-aprendizagem. Esse profissional estará mais preparado para 

organizar seu plano de disciplina e seus planos de aula, priorizar determinados saberes, 

fazer “pontes” conceituais com outras disciplinas, definir melhor os tempos e os espaços 

da sala de aula, objetivando atender a metas específicas como, por exemplo, momentos 

de leitura, de análise linguística ou de produção textual. Poderá, ainda, optar por simular 

situações ou aproveitar situações reais para a leitura-análise-produção dos mais diversos 

padrões discursivos orais e/ou escritos. 

 Estando consciente de seu papel de mediador de situações de linguagem 

por falantes da língua portuguesa, o professor torna-se capaz de fazer com que o aluno 

“sinta” a disciplina não como uma aula cansativa, durante a qual será obrigado a decorar 

regras e mais regras sem nenhuma aplicabilidade no mundo real, mas como um 

momento aprazível em que possa, consciente também de seus saberes intuitivos como 

falante que é, perceber o estudo da sua língua a partir de uma perspectiva diferente: com 

um olhar de quem estuda, observa, analisa, compara, pensa cientificamente, embora, 

quando falante/escritor não tenha, na maioria das vezes, consciência disso. 

 Quando isso acontece, ou seja, quando a aula de língua portuguesa 

resulta da motivação do aluno e se propõe a desenvolver a sua autonomia, indo além 

dos limites da pura metalinguagem, os alunos respondem positivamente, lendo mais 

criticamente, analisando aspectos de funcionamento da língua e produzindo textos 

adequados a cada situação comunicativa. Percebem então que o uso atende a 

necessidades comunicativas, interativas e cognitivas e que precisarão – como sugerem 

as Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCN (2008) – dominar as diferentes 



variedades linguísticas, para que, sendo poliglotas em sua própria língua, sintam-se 

capazes de atuar nas mais diversas situações do cotidiano. 

 As OCN baseiam-se nos atuais marcos legais para a oferta do ensino 

médio, materializados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº. 9394/96), 

e propõem-se a representar um divisor na construção da identidade dessa terceira etapa 

da educação básica brasileira.  

Nesta tese, limitaremo-nos a contribuir para esse nível de ensino, considerando 

também o fato de termos vivenciado como docentes alguns anos de prática pedagógica 

nessa etapa tão importante na vida do jovem brasileiro, o qual é chamado a decidir se 

conclui seus estudos, optando por um curso profissionalizante de nível técnico, 

ingressando imediatamente no mundo do trabalho, ou se prossegue os estudos rumo à 

universidade.  

 

[...] Desse ponto de vista, em síntese, o ensino médio deve atuar de 

forma que garanta ao estudante a preparação básica para o 

prosseguimento dos estudos, para a inserção no mundo do trabalho e 

para o exercício cotidiano da cidadania, em sintonia com as 

necessidades político-sociais de seu tempo. (OCN, 2008, p.18) 

 

 Nas primeiras páginas do documento legal, são explicitadas as finalidades desse 

nível de ensino, dentre as quais destacamos: 

 

[...] o aprimoramento do educando como ser humano, sua formação 

ética, desenvolvimento de sua autonomia intelectual e de seu 

pensamento crítico, sua preparação para o mundo do trabalho e o 

desenvolvimento de competências para continuar seu aprendizado. 

(OCN/Art. 35, 2008, p, 7) 

  

 A disciplina de Língua Portuguesa, integrada aos demais componentes 

curriculares, assume uma responsabilidade muito grande na persecução desse objetivo 

de ensino, portanto, afirmam as OCN que  

 

[...] as ações realizadas na disciplina Língua Portuguesa, no contexto 

do ensino médio, devem propiciar ao aluno o refinamento de 

habilidades de leitura e de escrita, de fala e de escuta. Isso implica 

tanto a ampliação contínua de saberes relativos à configuração, ao 

funcionamento e à circulação dos textos quanto ao desenvolvimento 

da capacidade de reflexão sistemática sobre a língua e a linguagem. 

(OCN, 2008, p.18) 

 



A nossa experiência como docentes nos faz pensar que esse cenário proposto 

pelas OCN possa talvez parecer utópico para aqueles que não estão fazendo constantes 

experiências no laboratório vivo que é a sala de aula. Ao mesmo tempo, é inegável que 

a linguística tem muito a contribuir para a melhoria do ensino de língua portuguesa 

como língua materna.  

É fato que existem ainda muitas lacunas a serem preenchidas na prática docente, 

a partir das pesquisas linguísticas, seja porque a formação de professores é insuficiente, 

seja por falta de condições materiais e pedagógicas nas escolas.  

 Em pesquisa sobre o ensino de língua portuguesa, Dresch (2004) afirma, por 

exemplo, que “os recém formados em Letras da UNIJU (RS) concluem o ensino 

superior com uma formação teórica escassa e inseguros quanto à metodologia adequada 

para trabalhar com gramática [...]”. Empiricamente, talvez possamos generalizar essa 

realidade constatada por Dresch para a grande maioria dos municípios dos demais 

estados brasileiros. Como afirma a autora,  

 

[...] o despreparo e a dificuldade em romper com o modelo tradicional 

de trabalhar gramática são problemas que estão diretamente ligados à 

formação do professor. (DRESCH, 2004, p. 13) 

 

 Para justificar a afirmação anterior, Dresch destaca as seguintes dificuldades do 

professor no trabalho com a gramática em sala de aula: 

 

1) o fato de não ter uma fundamentação teórica adequada e 

consistente, seja na linguística, seja na língua portuguesa [...]; 

2) a incapacidade de construir uma proposta de ensino, tomando como 

base esse conhecimento. (DRESCH, 2004, p. 14) 

 

Essa constatação reitera a necessidade de se realizar intervenções no processo de 

formação do professor de língua portuguesa, seja em sua graduação ou pós-graduação, 

seja em serviço (educação continuada), a fim de torná-lo capaz de atuar como agente de 

transformações positivas e urgentes no âmbito do ensino em nosso país. 

Ao debruçarem-se sobre os PCN da área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, observando as propostas explicitadas pelos objetivos de língua portuguesa 

e relacionando-as aos pressupostos básicos do funcionalismo linguístico de vertente 

norte-americana, Oliveira e Cezario fazem  

 



[...] um exame das contribuições do funcionalismo linguístico para as 

atividades em torno do tratamento das questões de textualidade, de 

letramento, de análise e de produção linguística, levando em conta as 

questões de gênero textual. (OLIVEIRA e CESÁRIO, 2007, p. 87)   

 

Apresentando e discutindo as propostas pedagógicas oficiais definidas pela Lei 

de Diretrizes e Bases (1996) e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (2000), Oliveira 

e Cesário (2007, p. 88) destacam que “esse material hoje tomado como referência [...] é 

fundado em pressupostos teóricos de Orientação funcional” e ressaltam “a contribuição 

que esse conhecimento pode trazer ao docente de língua materna, ou seja, para o 

conseqüente aprimoramento de sua atuação docente.”  

Demonstram, ainda, através de exemplos, atividades que podem ser 

desenvolvidas em sala de aula, visando, dentre outros objetivos, mostrar que o usuário 

molda o seu discurso de acordo com propósitos comunicativos mais ou menos 

conscientes, ou seja, “há motivação para a forma de um texto ser do jeito que é” 

(OLIVEIRA e CESÁRIO, 2007, p. 97). Assim afirmam ser possível associar os 

resultados da pesquisa lingüística de Orientação funcionalista aos objetivos atuais do 

ensino-aprendizagem de português para os níveis Fundamental e Médio.  

E propõem aos docentes e aos pesquisadores de linguística funcional pensar 

“mais acerca do aprimoramento da viabilidade de unirmos teoria e prática no tratamento 

dos usos lingüísticos em sala de aula.” (OLIVEIRA e CESÁRIO, 2007, p. 106) 

Atendemos, de certa forma, ao desafio de possibilitar que o professor venha 

refletir a partir das pesquisas linguísticas para redimensionar sua prática na escola, 

especificamente, nas aulas de língua materna. Esse desafio foi posto nas OCN, que se 

propuseram a sistematizar resultados de discussões realizadas nas mais diversas 

instâncias, nacionalmente, no período de 2004 a 2008, visando, segundo consta no 

referido documento, “contribuir para o diálogo entre professor e escola sobre a prática 

docente.” 

 Passaremos a discutir a relação entre as OCN e os princípios em que se 

fundamenta a LFCU. 

 As OCN (2008) assumem o pressuposto de que  

 

[...] as relações entre mundo e linguagem são convencionais, nascem 

das demandas das sociedades e de seus grupos sociais e das 

transformações pelas quais passem em razão de novos usos, que 

emergem de novas demandas. (OCN, 2008, p. 23) 

  



Assim sendo, as OCN (2008) nada mais fazem do que reiterar a abordagem 

funcionalista que  

 

[...] argumenta a favor de uma linguagem baseada no uso, 

considerando a língua do ponto de vista do conteúdo lingüístico e da 

situação extralinguística. Acolhe a hipótese de que a linguagem se 

adapta às necessidades de comunicação de seus usuários e as 

gramáticas refletem essas adaptações. (FURTADO DA CUNHA e 

TAVARES, 2007, p. 34).  

 

 As OCN (2008) partem do princípio de que  

 

[...] é na interação, em diferentes instituições sociais [...] que o sujeito 

aprende e apreende as formas de funcionamento da língua e os modos 

de manifestação da linguagem. (OCN, 2008, p. 24)  

 

Desse modo, as OCN reafirmam a ideia funcionalista de que a gramática de uma 

língua  

[...] é um fenômeno sócio-cultural, o que sugere que sua estrutura e 

sua regularidade vêm do discurso, sendo moldadas em um processo 

contínuo. (MARTELOTTA, 2009, slides). 

  

O princípio cognitivo-funcional de que “ao processar o discurso, o falante 

atualiza uma série de mecanismos de natureza cognitiva, essenciais aos seres humanos 

[...]”, conforme MARTELOTA (2009), é expresso nas OCN (2008, p.24) no seguinte 

trecho:  

 

[...] Em síntese, por ser uma atividade de natureza ao mesmo tempo 

social e cognitiva, pode-se dizer que toda e qualquer situação de 

interação é co-construída entre os sujeitos. (MARTELOTTA, 2009, 

slides) 

 

 Nessa perspectiva, “A língua é uma das formas de manifestações da linguagem” 

e a interação, sendo “uma atividade de construção de sentidos [...], envolve ações 

simbólicas [...], que não são exclusivamente lingüísticas [...]” (OCN, 2008, p. 25). 

Assim sendo, as OCN afirmam que o sentido de um texto “está relacionado aos usos 

[...]” e, “portanto, é variável, assim como são distintos os grupos sociais”.  

Afirmam ainda as Orientações que  

 



[...] o sentido também está relacionado ao contexto efetivo em que se 

dá a interação, à singularidade dos participantes, às suas demandas, a 

seus propósitos, aos papéis sociais nos quais eles se colocam etc. 

(OCN, 2008, p. 25) 

 

 Finalmente, as OCN (2008) reconhecem que a perspectiva defendida nesse 

documento pressupõe  

 

[...] uma estreita e interdependente relação entre formas lingüísticas, 

seus usos e funções, o que resulta de se admitir que a atividade de 

compreensão e produção de textos envolve processos amplos e 

múltiplos, os quais aglutinam conhecimentos de diferentes ordens [...] 

(OCN, 2008, p. 27) 

 

 

 As OCN (2008) ressaltam também que  

 

[...] as práticas de linguagem só podem ser pensadas em termos de 

espaços sociais (públicos ou privados) em que se configuram, a partir 

das finalidades que as motivam e dos lugares sociais nelas 

instaurados. (OCN, 2008, p. 30) 

 

 Furtado da Cunha e Tavares (2007) explicitam o objetivo de 

 

[...] contribuir para um ensino-aprendizagem que tenha por propósito 

ampliar as competências comunicativas dos alunos, ao privilegiar 

conteúdos que não estejam distantes da língua que falamos, ouvimos, 

escrevemos e lemos diariamente no Brasil, em diferentes contextos de 

interação [...] (FURTADO DA CUNHA E TAVARES, 2007, p.14) 

 

Para tanto, destacam o fato de que  

 

[...] a observação sistemática do uso da língua em situações cotidianas 

de comunicação revela um quadro de multifuncionalidade e variação 

que pode e deve subsidiar a prática de ensino de português. 

(FURTADO DA CUNHA E TAVARES, 2007, p.35) 
 

 

 Nas OCN está dito que  

 

[...]Vivemos em um mundo culturalmente organizado por múltiplos 

sistemas semióticos – linguagens verbal e não verbal–, resultado de 

trabalho humano que foi sedimentado numa relação de 

convencionalidade. (OCN, 2008, p. 25) 

 



 Portanto, as OCN (2008, p. 25-7) advogam a necessidade de se entender como 

esse sistema funciona, conhecendo “a função que seus elementos desempenham e como 

eles se articulam entre si,”, visão que pressupõe “uma estreita e interdependente relação 

entre formas linguísticas, seus usos e funções.” Este se constitui indubitavelmente um 

dos grandes desafios no ensino de língua portuguesa. 

 Nessa concepção, afirmam as OCN (2008, p.30-31), o aprendizado da língua 

implica a apreensão de práticas de linguagem, modos de uso da língua construídos e 

somente compreendidos nas interações, para o qual só um ensino reflexivo, cuja 

participação ativa do aluno seja constante, e situado sócio-historicamente pode 

contribuir. 

 Assim sendo, 

[...] o aluno deverá passar a lidar com situações de interação que se 

revestem de uma complexidade que exigirá dele a construção de 

saberes relativos ao uso de estratégias (lingüística, textual e 

pragmática) por meio das quais se procura assegurar a autonomia do 

texto em relação ao contexto de situação imediato; construir 

habilidades e conhecimentos que o capacitem a refl etir sobre os usos 

da língua(gem) nos textos e sobre fatores que concorrem para sua 

variação e variabilidade, seja a lingüística, seja a textual, seja a 

pragmática. [...] (OCN, 2008, p,32) 

 

 Finalmente, visando contribuir para uma prática de ensino, a partir de uma 

metodologia que atenda tanto a realização do trabalho pedagógico quanto à proposição 

de conteúdos, as OCN propõem alguns eixos em torno dos quais devem se organizar as 

atividades do que se denomina práticas de linguagem no ensino de Língua Portuguesa 

no Ensino Médio, divididas em dois grupos principais:  

1) atividades de produção e recepção de textos;  

2) atividades de análise de textos. 

 

 No primeiro grupo, são destacadas, como possibilidades, as seguintes atividades: 

1) de produção escrita e de leitura de textos gerados nas diferentes esferas de 

atividades sociais – públicas e privadas; 

2) de produção de textos (palestras, debates, seminários, teatro, etc.) em eventos 

da oralidade; 

3) de escuta de textos (palestras, debates, seminários, etc.) em situação de leitura 

em voz alta;  



4) de retextualização: produção escrita de textos a partir de outros textos, orais 

ou escritos, tomados como base ou fonte; 

5) de reflexão sobre textos, orais e escritos, produzidos pelo próprio aluno ou 

não; 

 

No segundo grupo, para analisar os fatores de variabilidade das (e nas) práticas 

de língua(gem), podem ser adotado(a)s: 

1) estratégias textualizadoras; 

2) mecanismos enunciativos; 

3) ações de escrita. 

 

Caberá ao professor, preparado pedagogicamente e fundamentado 

linguisticamente, considerar as espeficidades e os objetivos da disciplina, inserida no 

âmbito curricular e de acordo com o Projeto Pedagógico da Escola, e então optar por 

qual aspecto privilegiar no estudo e que metodologia utilizar. 

Nessa perspectiva, propomos a seguir algumas atividades e estratégias que 

podem ser adotadas pelos docentes do ensino médio, com vistas a trabalhar com PDN, 

focando nos MON.  

Para tanto, serão considerados alguns eixos acima elencados, para que se possa 

levar o aluno do Ensino Médio a perceber os lócus preferidos e as funções discursivas 

exercidas por algumas das instanciações de construções em diferentes realizações 

(Lendas, Relatos de experiência e Contos) do padrão discursivo narrativo. 

 

4.2 Os MON na sala de aula do Ensino Médio: algumas possibilidades 

 

 No Ensino Médio, o trabalho com os textos narrativos geralmente se limita a 

apresentar aos alunos os elementos da narrativa (narrador, personagens, tempo, espaço e 

fato), classificando-os em importância e em tipos. Além disso, há sempre uma 

preocupação com a estrutura do texto narrativo, dividido em três partes principais: 

introdução, desenvolvimento e conclusão.  

Essa abordagem, embora possa ser útil na compreensão superficial de textos, não 

é suficiente se o objetivo for preparar o aluno para ser leitor crítico, ou autor, consciente 



das escolhas que fará na produção de seus textos, em situações reais de comunicação, 

inseridas em contextos sociais, culturais e históricos. 

 Nesta tese, estamos propondo algumas propostas didáticas, a título de exemplo 

de como se pode aplicar os resultados da pesquisa linguística ao ensino de língua 

portuguesa. 

 Antes de apresentar as referidas propostas, destacamos alguns princípios que 

delineamos como norteadores na elaboração de cada uma delas, quais sejam: 

1) O uso de sequências didáticas como forma de sistematizar a prática 

pedagógica, permitindo inclusive o trabalho interdisciplinar, quando possível; 

2) A atenção para o gradativo aprofundamento dos níveis de aprendizagem, a 

cada nova proposta, para um mesmo público; 

3) O uso, sempre que possível, das Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (NTIC), como forma de levar para a sala de aula os textos reais, 

com os quais os alunos têm contato em seu cotidiano; 

4) O cuidado em proporcionar aos alunos a oportunidade de trabalharem com 

diferentes PDN, considerando os aspectos discursivos e pragmáticos; 

5) A escolha de textos atuais e de uso cotidiano dos alunos, além dos demais 

textos normalmente usados nas escolas; 

6) O uso de textos orais, além dos escritos, em sala de aula, ampliando assim as 

possibilidades de análise das respectivas situações de produção, assim como 

permitindo a consideração de aspectos interacionais e cognitivos, dentre outros, 

na análise dos diferentes usos, conforme os diferentes padrões discursivos; 

7) A possibilidade de se usar como material didático os textos (orais ou escritos) 

produzidos pelos próprios alunos ou pesquisados/sugeridos por eles; 

8) O acompanhamento da evolução da aprendizagem dos alunos, através de 

observações sistemáticas, em que sejam considerados tanto as suas habilidades 

de compreensão como de produção textual nas quatro habilidades 

(ouvir/falar/ler/escrever); 

9) A flexibilização das propostas para que possam ser adaptadas a públicos 

diferentes, conforme o nível de aprendizagem em que se encontram, através da 

substituição de textos, de atividades ou de estratégias metodológicas; 

10) A consideração das propostas das OCN, no que toca à proposição de 

atividades de leitura e compreensão de textos, análise linguística , atividades de 

retextualização e de produção textual; 



11) A importância de não se desvincular o estudo de aspectos linguísticos da 

leitura literária, mas de se mostrar a importância dessa interrelação, já que o 

texto, objeto de análise, é único e precisa ser observado em suas múltiplas 

facetas, o que pressupõe o desenvolvimento da leitura reflexiva e crítica, 

condição indispensável para a produção de textos de qualidade; 

12)  A flexibilização do planejamento de atividades e de estratégias, conforme a 

evolução da aprendizagem dos alunos e as especificidades de cada contexto 

escolar. 

 

Feitas essas considerações, passamos a apresentar cinco propostas através das 

quais seria possível aplicar em sala de aula o que discutimos nesta tese sobre os 

Marcadores da Organização do Padrão Discursivo Narrativo (MON) em uma 

abordagem centrada no uso.  

 

 

 

4.2.1 Proposta 1 

 

Objetivo: Após reconhecer o Conto como um padrão discursivo narrativo, 

identificando suas características do ponto de vista temático e organizacional, 

reconhecer alguns marcadores (MON) responsáveis por apresentar o cenário, os 

personagens e, ao mesmo tempo, marcar a evidencialidade do fato narrado. 

 

Conteúdos: 

1) O Conto como um padrão discursivo narrativo 

2) A organização do discurso narrativo em Contos 

3) Marcadores da Orientação do padrão discurso narrativo (MON) 

4) Funções discursivas dos MON: 

a. resumir o fato narrado 

b. apresentar o cenário e os personagens 

c. marcar a evidencialidade da ação narrada 

d. avaliar o fato narrado 



5) Paragrafação 

6) (Pontuação) 

 

Atividades:  

Leitura e compreensão do texto narrativo  

1) Tema da narrativa (Textos 1 e 2) 

2) Relação entre o fato narrado e o momento histórico em que se insere (Texto 1) 

3) Reconhecimento das partes componentes da estrutura narrativa presentes (ou 

não) nos textos (segundo Labov): (Resumo, Orientação, Complicação e 

Resolução, Coda e Avaliação) - (Textos 1 e 2) 

 

Análise linguística 

 

Identificação dos Marcadores da Organização do Padrão Discursivo Narrativo (MON) 

que atendem às funções discursivas de apresentar o cenário e os personagens da história 

e funcionar como marca de evidencialidade (Era uma vez/Diz que). 

 

Retextualização 

1) Organização do texto por parágrafos, considerando os diferentes focos na 

ação narrada. (Texto 1) 

2) Relato da oral da história (só o primeiro parágrafo), substituindo o 

marcador de evidencialidade (Diz que) por outro marcador (Contam que, 

por exemplo) que também acumule a função de iniciar a narrativa. 

(Texto 2) 

 

Produção textual 

1) Criação produção de um trecho (escrito) que funcione como a Coda, no 

qual se possa perceber a Avaliação do fato narrado do ponto de vista do 

narrador. (Texto 1) 

2) Criação de um trecho (escrito) que funcione como o Resumo, 

acumulando a função de Avaliação do fato que vai ser narrado. (Texto 2) 

3) Identificação, em ambas as produções escritas solicitadas acima, dos 

Marcadores Organizadores do Padrão Discursivo Narrativo (MON), que 

foram utilizados para marcar a função de Avaliação, na Coda. 



 

Textos sugeridos (anexos):  

Texto 1: Contos de Fadas do Século XXI – Luís Fernando Veríssimo 

Texto 2: O macaco e o Rei Jacaré (Conto Popular) 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 1  CONTO DE FADAS DO SÉCULO XXI- Luís Fernando Veríssimo  

 
Era uma vez... numa terra muito distante...uma princesa linda, independente e cheia de auto-

estima. Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em como o 

maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico... Então, a rã pulou para o seu colo e 

http://3.bp.blogspot.com/-DAf5D5t6iFk/T290esBnf1I/AAAAAAAACd4/wne352g4NA0/s1600/imagesCATUM4SN.jpg


disse: linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou-me um encanto 

e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo 

num belo príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A tua mãe 

poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os 

nossos filhos e seríamos felizes para sempre... Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã 

sautée, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a 

princesa sorria, pensando consigo mesma: - Eu, hein?... nem morta!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 2   O MACACO E O REI JACARÉ (Conto popular)  

Diz que o macaco morava num lugar com um monte de 

bananeiras. Ele cuidava das árvores que davam pra ele 

frutos suficientes para sua alimentação. E como o 

macaco cuidava muito bem das bananeiras os frutos 

eram os mais gostosos da floresta. 

Nesse mesmo lugar vivia um jacaré enorme. Muito 

grande mesmo. Com mais de três metros de 

comprimento. Por ser tão grande e forte ele decidiu que 

seria o rei daquelas terras. E ninguém ousou contestar. O 

jacaré gostava muito de bananas e espichava o olho para 

as frutas do macaco. O suposto rei resolveu roubar as 

bananas do seu dono. Ordenou que o papagaio pegasse 

as frutas e trouxesse para ele. A ave tentou pegar, mas o 



macaco não arredava pé daquele lugar e não deixava ninguém se aproximar de suas bananas. 

Mas o papagaio era esperto e inventou uma história para enganar o macaco. Chegou de 

mansinho e foi puxando conversa: 

- Como vai, macaco? 

- Vou bem, papagaio! E você? 

E o penoso: 

- Eu estou bem! Graças a Deus! E o seu irmão melhorou? 

Macaco estranhou: 

- Meu irmão? Melhorou? Como assim? Não sabia que ele estava doente! 

E o papagaio jogou uma conversa mole: 

- Ih... não sabia, não? Diz que seu irmão está muito doente! Está morre não morre!! 

O macaco ficou desesperado: 

- Meu irmão... coitado! Mas como é que você soube disso, seu papagaio? 

- Ah... as notícias correm... os ventos trazem... Conheço muitos pássaros que moram perto do 

seu irmão e me disseram que ele está muito mal sem fala! 

O macaco ficou preocupado: 

- Coitado do meu irmão! Eu vou lá fazer uma visita! Eu tenho que ajudar! Ah... mas como eu 

vou deixar minhas bananas? Quem é que vai cuidar das minhas frutas? 

E o papagaio: 

- Mas pode ir sossegado, amigo! Eu tomo conta das suas bananas pra você! 

O macaco saiu correndo pra casa do irmão e não entendeu nada quando chegou lá. O irmão 

estava muito bem de saúde pulando e brincando todo pimpão. Só entendeu quando voltou para 

sua casa e não encontrou nenhuma banana pra contar a história. Ele foi tomar satisfações com o 

papagaio que muito sem graça tentou explicar: 

- Ih, macaco... fiz isso obedecendo as ordens do rei jacaré! Eu não posso com ele e tive que 

pegar suas bananas! 

O macaco ficou com muita raiva: 

- Rei jacaré? E quem disse que esse fuleiro pode ser rei? Eu vou na casa dele pegar as minhas 

bananas de volta! 

A cobra que era muito fofoqueira, estava passando por ali, ouviu a conversa e foi ligeira até o 

rei jacaré contar tudo o que macaco falou. O monarca ficou furioso e gritou alto: 

- Ah... é assim? Quero ver se esse macaco é mesmo valente! Quero ele aqui na minha presença 

hoje mesmo!! 

A própria cobra foi levar o recado ao macaco que logo começou a tremer que nem uma vara 

verde. Ele era valente só nas palavras. A ideia de enfrentar o tamanho e os grandes dentes de sua 

majestade jacaré deixaram ele completamente apavorado. Mas... que jeito! O outro era rei e 

tinha que ser atendido. Mas se o macaco não era muito valente, era muito inteligente e logo 

bolou um plano para enganar o jacaré. Passou pelo corpo todo uma cera muito grudenta e foi 

para casa do monarca. 

O rei jacaré quando viu o macaco abriu a grande boca e falou com voz grossa: 

- Ouvi dizer que você queria vir aqui tomar de mim, o rei, essas bananas! Isso é verdade? 

- De jeito nenhum, majestade! Eu e minhas frutas só existimos para serví-lo! 

- Fico satisfeito em saber disso! - disse o monarca – Sem dúvida foi uma mentira! Senta ai! 

Quero falar com você! Mas sente de frente pra mim e sem tocar nas bananas que estão ai atrás! 

O macaco sentou com jeito e apoiou com força as costas, inteiramente cobertas de cera 

grudenta, nas bananas. E o rei jacaré continuou a conversa: 

- Disseram pra mim que você conhece muitas histórias, anedotas e adivinhas! Porque não conta 

uma pra mim? 

- Com todo prazer, majestade! Não sou rei como o senhor, mas dou minhas cacetadas! Vou 

propor uma adivinha! 

O macaco se ajeitou, apertou mais as costas nas bananas fazendo que as frutas grudassem ainda 

mais na cera e disse de uma vez: 

- Majestade, diga logo sem demora 

Como se fosse uma canção: 

Como posso pegar uma coisa 



Sem usar a boca, o pé ou a mão? 

O rei jacaré pensou... pensou, mas não descobriu a resposta.  

- Isso é impossível, macaco! Ninguém pode pegar nada sem usar a boca, o pé ou a mão! 

- Pode sim, majestade! É só usar uma cera grudenta nas costas, seu bobalhão! 

 

O macaco disse isso, deu um pulo e virou de costas para o jacaré mostrando as bananas 

grudadas na cera. O monarca ficou furioso abriu o bocão para engolir o macaco de uma só vez. 

A sorte é que o espertalhão era rápido e saiu em disparada dando saltos. Mas o rei jacaré estava 

com muita raiva e correu atrás do macaco. E foi um corre-corre desesperado. O macaco vendo 

que podia ser alcançado subiu numa montanha muito alta. O monarca foi atrás. Quando o 

macaco estava bem no alto, na beira de um precipício, comeu algumas bananas e jogou as 

cascas no chão. Não demorou muito apareceu o rei jacaré com a boca aberta e cheia de dentes. E 

o macaco gritou: 

- Não se aproxime de mim se não vai se arrepender! 

E o jacaré bufando de raiva rosnou: 

- Eu sou um rei! Um rei poderoso e vou acabar com você! 

E o macaco respondeu: 

- É rei coisa nenhuma! Não passa de um bobalhão! Não se aproxime de mim porque será o seu 

fim! 

O jacaré explodindo de ódio foi com tudo pra cima do outro. Quando o monarca chegou bem 

perto o macaco deu um pulo para o alto. O jacaré tentou abocanhá-lo no ar, mas escorregou nas 

cascas de banana e caiu no precipício desaparecendo para sempre. 

Os bichos ficaram sabendo da façanha do macaco e resolveram aclamá-lo o novo soberano. E o 

nosso herói reinou por muitos anos com muita sabedoria e prudência. 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Proposta 2  

 

Objetivo: Após reconhecer a Lenda como um padrão discursivo narrativo, 

identificando suas características do ponto de vista temático e organizacional, identificar 

algumas instanciações de construções (MON) responsáveis por marcar a 

evidencialidade do fato narrado, avaliar o fato narrado e marcar o fim da ação narrada. 

 

Conteúdos: 

1) Reconhecimento das Lendas como marca da cultura de um povo 

2) A organização do discurso narrativo em Lendas 

3) Marcadores da Organização do Discurso Narrativo (MON) 

4) Funções discursivas dos MON: 

a. Marcar o início da ação narrada 

b. Marcar a evidencialidade do fato narrado 

  



Atividades:  

Leitura e compreensão do texto narrativo  

1) Reflexão sobre o veículo em que foi publicada a Lenda (homepage) e sua 

influência na linguagem, especialmente na Coda. 

2) Tema da narrativa (Texto 3) 

3) Reconhecimento das partes componentes da estrutura narrativa presentes (ou 

não) nos textos (segundo Labov): (Resumo, Orientação, Complicação e 

Resolução, Coda e Avaliação) - (Texto 3) 

 

Análise linguística 

Identificação dos Marcadores da Organização do Padrão Discursivo Narrativo (MON) 

que atendem às funções discursivas de marcar o início da ação narrada (Certo dia); 

marcar a evidencialidade do fato narrado (E assim aconteceu). 

 

Retextualização 

1) Organização do texto por parágrafos, considerando os diferentes focos na 

ação narrada. (Texto 1) 

2) Correção do texto em seus aspectos gramaticais, principalmente 

concordância, tempos verbais e ortografia. 

 

Produção textual (oral e escrita) 

1) Exercício de leitura oral em que se proponha a substituição dos 

marcadores sublinhados no texto por outros de sentido semelhante. 

2) Em duplas, pedir que um aluno narre oralmente para o outro (que deverá 

gravar) a experiência tema da Lenda (Texto 3), como se tivesse 

acontecido consigo. Em seguida, a narração deverá ser ouvida e 

transcrita na íntegra.  

3) Após ouvir novamente a gravação, o aluno produtor do texto oral pode 

ser convidado a produzir um Relato de experiência escrito para ser 

publicado em uma rede social. Feito isso, ambos os textos podem ser 

comparados, observando-se se houve ou não espeficidade no uso dos 

MON. 

4) No texto transcrito, devem ser identificados os MON responsáveis por 

marcar a evidencialidade e por avaliar o fato narrado (se houver).  



 

Texto sugerido (anexo):  

Texto 3: A moça da Capa Preta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 3    

 

A Moça Da Capa Preta - Lendas Urbanas  

 

Era Uma Vez uma moça muito bonita que gostava muito de Dançar em Bailes...Certo Dia Um 

Jovem com péssima aparência chamou-a Para dançar! , E ela não Aceitou Dançar com esse 

jovem, De repente deu uma vontade de ir ao banheiro, Quando ela saiu o jovem, a esfaqueou, e 

ela Faleceu... Outro dia um moço foi ao mesmo Baile, Depois de muitos anos da morte da 

moça... E ele encontrou uma moça muito bonita A qual sempre vestia uma capa preta, Quando 

chegava no Baile ela tirava e pendurava! , Só usava quando saia! Um dia ela pediu pra ele leva-

la em sua casa, Chegando lá ele reparou que sua casa era muito escura e sem energia, Clareada 

por luzes de velas, Assim que ela chegou em casa tirou sua capa preta, E pendurou como 

sempre fazia... Eles dois estavam tão cansados que se deitaram e dormiram, Quando foi pela 

manhã ele acordou e percebeu que estava em um cemitério, E a capa estava pendurada na 

TUMBA! O rapaz tomou um susto tão grande que Gritou! AAAAAH! , Ele observando a tumba 

percebeu que ali estava o nome da garota, e a data de sua morte, Já fazia 10 Anos que ela tinha 

morrido. Mas sua alma inconformada com o que aconteceu continuou indo ao mesmo baile 

dançando com vários rapazes, infernizando a vida te todos os rapazes, O rapaz inconformado foi 

na casa a qual ela deu o endereço (A casa Dos Familiares dela), Chegando lá quem atendeu a 

porta, Foi uma governanta que era muito antiga na casa! E o rapaz perguntou: - Bom Dia, A 

Senhora conhece uma moça que gosta muito de ir ao Baile, E usa uma capa preta? Assustada a 

Governanta respondeu: - Olhe ali o retrato dela faz 10 anos que ela morreu. O Rapaz ficou 

louco, E assim aconteceu com milhares de rapazes a qual visitavam esse baile. Isso não é Uma 

simples Lenda, Se você quiser tirar duvidas, Venham aqui em Maceió no Cemitério Trapiches 

http://www.meionorte.com/josefortes/a-moca-da-capa-preta-lendas-urbanas-125660.html


da Barra, A Tumba dela está lá junto com uma capa preta... Se não acredita! Olhe com seus 

próprios olhos...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Proposta 3 

 

Objetivo: Após reconhecer o Relato de experiência como um padrão discursivo 

narrativo, identificando suas características do ponto de vista temático e organizacional, 

identificar algumas instanciações de construções (MON) responsáveis por avaliar o fato 

narrado. 

 

Conteúdos: 

1) A organização do discurso narrativo em Relato de experiência 

2) O Resumo e a Coda como principais lócus de Avaliação da narrativa. 

3) O MON Por isso com função avaliativa na Coda 

  

Atividades:  

Leitura e compreensão do texto narrativo  



1) Tema da narrativa (Texto 4) 

2) Reconhecimento das partes componentes da estrutura narrativa presentes (ou 

não) nos textos (segundo Labov): (Resumo, Orientação, Complicação e 

Resolução, Coda e Avaliação) - (Texto 4) 

3) Identificação dos trechos avaliativos e seus respectivos lócus de ocorrência 

 

Análise linguística 

 

Identificação do Marcador da Organização da do Padrão Discursivo Narrativo (MON) 

que atende à função discursiva de avaliar o fato narrado (Por isso). 

 

Texto sugerido (anexo):   

Texto 4: Relato de Experiência do Corpus Discurso e Gramática/Niterói. 

 

 

 

 

 

 

Texto 4   

 

NitNEP06 - PARTE ESCRITA  

NARRATIVA DE EXPERIÊNCIA PESSOAL  

  Esta estória é um pouco triste e um pouco engraçada. Trata-se de uma ocasião em que  

eu fui visitar um amigo que mora próximo a uma favela (favela da Brasília), e fui assaltado 

dentro de um coletivo municipal. Era uma 4º feira, por volta das 14:00 horas, quando peguei o 

ônibus com destino a casa deste amigo. Durante o percurso, o ônibus chega em um determinado 

“largo” e desce a grande maioria dos passageiros, ficando apenas poucas pessoas no ônibus. Eu 

estava sentado num banco alto do lado direito do ônibus, próximo a roleta, quando percebo um 

elemento se aproximando do banco onde eu estava sentado e anuncia o assalto pedindo o meu 

relógio e pegando o meu dinheiro no bolso da camisa. Neste momento vem um segundo 

elemento com um pano sobre as mãos, dizendo estar armado, de modo que não esbocei 

nenhuma reação, pedindo apenas que deixassem os documentos. Daí, logo após eles terem 

cometido o delito, desceram do ônibus, e eu desci na próxima parada. Tentei recorrer ao meu 

“conceito” junto com alguns amigos, mas não consegui recuperar nem o relógio e muito menos 

o dinheiro. Foi necessário que eu pegasse pelo menos a passagem de volta para casa emprestado 

com um amigo. O interessante da estória, é que eu sempre me gabava dizendo que não iria ser 

assaltado. Achava que nunca aconteceria comigo. Assim, quando cheguei em casa e disse que 

fui assaltado todos riram de mim. Por isso que eu digo que foi uma estória triste, mas um tanto 

engraçada.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Proposta 4 

 

Objetivo: Após reconhecer o Relato de experiência como um padrão discursivo 

narrativo, identificando suas características do ponto de vista temático e organizacional, 

identificar algumas instanciações de construções (MON) responsáveis por chamar a 

atenção do interlocutor para o início da ação que vai ser narrada. 

 

Conteúdos: 

1) A organização do discurso narrativo em Relato de experiência 

2) Os MON Olha e Bom, com função discursiva de chamar a atenção do 

interlocutor para o início da ação que vai ser narrada. 

3) O MON Vou contar e Certo dia, com a função discursiva de iniciar a narração 

do fato narrado. 

 



Atividades:  

Análise linguística 

Identificação dos Marcador da Organização da do Padrão Discursivo Narrativo (MON) 

que atendem às funções discursivas de chamar a atenção do interlocutor para o início da 

ação que vai ser narrada e de iniciar o Relato do fato narrado, respectivamente. 

 

Produção textual e Análise linguística 

 

1) Produzir (e gravar) a partir de sua (do aluno) própria experiência um 

Relato de experiência oral em conversa com um colega.  

2) Produzir um texto escrito com o mesmo Relato gravado (sem ouvir 

previamente a gravação). 

3) Transcrever o texto gravado para análise. 

4) Analisar, junto com o colega, os MON utilizados em ambas as produções 

textuais (a oral e a escrita), identificando os seus respectivos lócus de 

ocorrência (de acordo com a estrutura de Labov) e a função discursiva 

de cada MON. Observar se houve variação nos usos, conforme a 

modalidade. 

5) Com o mesmo tema relatado, criar um Conto, narrado em terceira pessoa, 

a ser publicado no blog da turma, fazendo as adaptações necessárias a 

esse padrão discursivo narrativo nessa situação comunicativa. 

6) Observar os MON utilizados em ambas as realizações do padrão 

discursivo narrativo (Relato de experiência e Conto) e fazer uma tabela 

comparativa, conforme a função discursiva de cada MON, tomando 

como base as 8 funções propostas nesta tese. 

 

Textos sugeridos:   

Texto 5: Relato de Experiência do Corpus Discurso e Gramática/RJ. 

Texto 6: Relato de Experiência do Corpus Discurso e Gramática/RJ. 

Texto 7: Relato de Experiência do Corpus Discurso e Gramática/Niterói.  

Outros: Textos produzidos pelos alunos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 5    

 

RJNEP04-PARTE ORAL 

PARTE ORAL 

Narrativa de experiência pessoal 

E:  Viviane...  conta pra mim uma história que  tenha acontecido com você...  que  tenha  sido  

alegre... ou triste... 

I: olha... a... minha história foi... pra mim tinha/ eh... acabou o mundo naquele dia... eu estava no 

colégio...  era da quinta série...  na/  nesse colégio mesmo...  escola Mafalda...  aí  eu estava no 

colégio...  era...  aula de ciências...  eu acho/  é...   isso mesmo...  aí  depois veio uma  

inspetora... pediu pra  mim descer...  aí  eu  fui...  desci  me...  meia  assim assustada...  que eu 

nunca  tinha acontecido  isso  comigo...  pra ninguém me pedir/  descer   assim...   aí  cheguei   

lá...   tinha  uma vizinha minha e uma colega minha também... aí todo mundo espantado... 

olhando pra mim... aquilo...  meu coração começou a disparar...  aí eu perguntei o que que tinha 

acontecido...  ela foi... eh... a minha vizinha... o nome dela é Cátia... chegou falou assim 

“Viviane... eu vou te contar logo pra você não chegar em casa e ter aquele susto...” aí eu falei 

assim “Cátia... o que que houve? o que que aconteceu?” ela “a sua avó morreu...” eu falei assim 

“minha avó? não... Cátia... não é verdade... eu estive com a minha avó hoje... eu falei com ela... 

quando eu saí de casa ela fechou a porta pra mim...” ela “é... ela teve um enfarto... e morreu...” 

ah... mas aqui/ aí eu fui andando... não acreditando mesmo... que tinha acontecido aquilo... 

porque quando eu saí de casa... ela foi... colocou a mesa... deu café pra mim e pras minhas 

irmãs... nós saímos... ela fechou a porta... e ter uma notícia dessa seria assim demais... né? aí eu 

cheguei em casa... tá... aí eu passei  assim pela  janela...  estava  todo mundo  lá chorando e a 

casa cheia...  aí  quando eu cheguei   assim no quarto...   estava  minha   avó na   cama...   ah...   



eu não  agüentei...   aquilo pra mim::... eu tinha um::/ uma coisa com a minha avó terrível... 

aquilo pra mim foi... um... foi um choque...   eu   não   agüentei  mesmo...   ti/   ficamos   o   

quê?   ficamos   quase   um mês   indo   em psicólogo... pra::/ que nós não estávamos/ sabe o 

que que é não conseguir ficar em casa? não ficava em casa de forma alguma sozinha... nem eu... 

nem minha família... não ficava de/ ainda mais minha mãe que::... quando chegou no quarto 

assim encontrou minha avó morta... ih... aí que... não conseguíamos de forma alguma/ não 

comia nada... ficamos um... uns dois meses... quase...   sem  comer   nada...   os   vizinhos   que   

faziam  as   coisas   pra   gente...  mesmo   assim estragava... eu não/ a pessoa falava comigo eu 

não dava nem muita importância... eu não estava ali/ eh... minha cabeça não estava ali... eu não 

estava acreditando no que:: tinha acontecido... mas agora... dia catorze faz... três anos que... ela 

faleceu... aí vai ter... que... ter... essa remoção... de corpo... esses negócio todo... de/ minha ela 

diz que não vai querer deixar eu ir... né? mas se eu não for não vou... não vou conseguir... não 

vou acre/ ter/... aquele negócio que ela faleceu mesmo... porque até hoje eu não... me 

conformo... com a morte... 

E: é difícil... né? 

I: é difícil  à beça... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 6    

 

RJNEP04 – PARTE ESCRITA 

 

Narrativa de experiência pessoal  

“Morte da minha avó” 

Certo dia,  em uma  segunda-feira dia 14 de maio de 1990.  Estudava neste mesmo colégio.  

Acordei, se arrumei, a mesa do café já estava posta. Minha avó já havia levantado cedo para  

fazer o café. 

Falei com ela. Depois segui para a escola, estava contente pois não sabia o que viria a acontecer.  

Na aula de ciência me chamaram para descer.  Não sabia o que era fui  descendo as escadas  

pensando no que poderia ser. Até que então me derão a notícia de que minha avó havia falecido. 

Neste dia o mundo para mim havia terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Texto   7 

NitNEP01-PARTE ORAL 

PARTE ORAL  

NARRATIVA DE EXPERIÊNCIA PESSOAL.  

  

 E: está  aqui  comigo  Aydano...  informante  de  curso  superior...  morador  de  Niterói...  e  da 

Universidade Federal Fluminense... neste momento... Aydano... eu... gostaria que você narrasse 

para  mim...  uma  história...  que  aconteceu  com  você...  pode  ser...  qualquer  história...  

triste... alegre... ou divertida ...  

I:  bom... vou contar uma história que aconteceu... nesse fim de semana...  (né) é? que eu tenho 

uma  amiga...  muito  amiga  minha...  e  nós::/  nós  inclusive  moramos  juntos  assim...  um:: 

determinado tempo... mas como amigos... nós dividimos apartamento... e ela teve filho... acabou 

de  ter  filho  essa  semana...  aí/  e...  ela  trabalha  em::  Itaquatiara...  ela  tem  um  trailler  em 

Itaquatiara... e estava o marido dela no  trailler... quando eu soube que ela  tinha  tido  filho dois 

dias  antes...  aí  eu  falei::/  aí  eu...  “ah...  que  legal...”  não  sei  quê...  “vou...  vou  lá  

visitar...  é pertinho do::/ da/ do trailler...” quando eu fu/ cheguei lá... estava o marido dela 

saindo... da... da casa... nem me:: recebeu no portão assim... eu falei “ah:: podia ver a Rosana...” 

não sei o quê... “eu  vim/”  “não...”  nem  podia  ver...  “eu  vou/  vim  ver  a Rosana...”  e  tal...  

“e  o  bebê...”  aí  ele falou...  “ah...  não...  agora  não  é  um  bom momento  pra  você  ver  o  

be/  ah::  pra  você  visitar porque...  realmente  agora  tá::/  tem  algum problema”  tinha  tido 

algum problema...  ele  saiu um pouco::... zangado... e aí ele  falou... eh  ... que amigo/ não... 

como é que é? visita de ami/ eh... visita  de  amigo  pode  atrapalhar...  e  eu  fiquei  assim  com  

aquilo  na  garganta  assim::...  quase xingando... falei... “um amigo não::/ amigo não atrapalha... 

amigo só ajuda...” né? esse negócio de::... amiga da gente casar com gente chata... né? ((riso de 

E)) aí eu fiquei meio assim... e ainda não voltei... a visitar o:: ((riso)) o bebê... 

4.2.5 Proposta 5 

 

Objetivo:  

Após reconhecer o Relato de experiência oral como um padrão discursivo narrativo, 

compreendendo o texto, identificando suas características do ponto de vista temático e 

organizacional (considerando a situação comunicativa em que foi produzido, a 

modalidade e as variantes linguísticas utilizadas), identificar os Marcadores da 

Organização do Padrão Discursivo Narrativo (MON), observando o seu lócus de 

ocorrência e as funções discursivas desempenhadas por cada um.  

 

Conteúdos: 

1) Relato de experiência oral 



2) A organização do padrão discursivo narrativo em Relato de experiência 

oral. 

3) Marcadores da Organização do Padrão Discursivo Narrativo (MON) 

4) Lócus de ocorrência das MON 

5) Funções discursivas dos MON 

  

Atividades:  

Leitura e compreensão do texto narrativo  

1) Reflexão sobre a situação comunicativa (conversa) a partir da qual foi 

gerado a narração 

2) Tema da narrativa: identificação dos implícitos (Texto 8) 

 

Produção textual 

Produzir um texto escrito no padrão discursivo narrativo Lenda, com o título “A Lenda 

do Corno da Cidade X”, com base no Relato de experiência (Texto 8), para ser 

publicado em uma coletânea de textos em uma página que trata do folclore da cidade. 

 

Análise linguística 

1) Através de uma aula dialogada, identificar coletivamente, com projeção 

de textos em tele-prompt, os MON responsáveis pela organização do 

discurso em algumas Lendas produzidas pelos alunos, observando os 

seus respectivos lócus de ocorrência e funções discursivas. 

2) Propor substituições de MON com funções equivalentes. 

 

Texto sugerido:  

Texto 8: Trecho de Relato de experiência oral do Corpus Remanescentes Quilombolas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 8   

 

Q2 – Inquérito 2 (Trecho) 

 

 

ENTREVISTADOR E HOMENS CONVERSANDO EM FRENTE À CASA DO FALANTE 

H55-02  

  

 [...] 

H49-01:   Antõi... fui durmi na casa de um amigo meu lá... sabe?...aí eu tava deitado lá ... num 

sabe?... quano  fui acendê a  luis da porta  foi aquela mãozona... num sabe?... aí eu vi que num 

dava certo  não...  ((rindo))...  o negoço  hoje  vai dá  certo  tu  rão  pra  lá...Vixe e  o bicho  

cabeludo... intão vẽia!... tô no céu ((rindo)) ... aquele... Antõi... que mora lá bẽi pertim lá de casa 

((rindo))  ... eu digo... mas é o corno?!...  

E:      Mas a gente pode acreditar nisso?  

H49-01:      Pode... rapais!...  

                          ((incomp.))  

H49-01:  Antõi... Antõi e o caba chegô lá dizeno... “rapais me arrume aí umeno vinte Conto aí 

pra mim iũa  festa na rua... eu digo... “eu arrumo agora”... e cá comigo... “se você mim  ĩrrolá eu 



vô de novo.” ...né? ...aí arrumei o diêro... aí fui pra lá... eu tava lá bẽi tranquilo... aí o caba 

chegô... aí... pia  ((fazendo a anomatopéia de ũa pancada nũa porta))  ... mais aí o caba  foi 

burro... o caba  bateu  na  porta  e  foi  lá  pra  cuzĩa...  né?...eu  fui  e  saí  na  porta  quele  

bateu...  eu  digo “ora”...  eu  passado  na  casca  do  aio...  eu  digo  “ele  vai  batê  aqui  e  vai  

lá  pra  dento” ((incomp.))... quano ele bateu lá... eu corri... abri a porta e pulei... né?... aí ele foi 

me dêxá lá na budega de Neto de Paulo Maria... mais rapais... eu fui ligêro...  

E:      Mas ele não lhe conheceu... não?  

H49-01:  Conheceu  nada...  home...  ô  carrêra  grande...  ((rindo))  Pedim...  a  carrêra  do  jeito  

queu  fiz carrêra... Pedim... quano eu cheguei lá me sentei num taburete... num sabe?... aí Neto 

véi era mafioso que nẽi o cão... né?... aí Neto disse... “Damião... já sei o que foi ...” eu digo... 

quano dei fé... chegô o caba atrais deu ...“Neto tẽi um caba ali/ um caba agora vêi atrais de róbá 

ũa galĩa”... a cunversa do caba?   ...aí Neto disse... “home... dêxe de brincadêra... chame 

cumpade Damião aqui e vá  lá mais ele”... eu digo...  “é o que home?”... um caba ali atrais de  

róbá ũa galĩa ali im casa”... aí eu digo... “pois eu vô ali im casa buscá ali/  a lanterna pá nóis i 

atrais”... onde eu passei de carrêra... o  caba passô alumiano onde eu passei...  véi... de  carrêra... 

o caba passô alumiano... aí Neto disse... “mais tu é mafioso mermo”...  ((risos))  

[...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

A pesquisa aqui relatada permite-nos, a partir da análise de dados, fazer algumas 

constatações, as quais pensamos ser relevantes tanto para pesquisadores quanto para 

professores de língua materna, especialmente os que atuam no Ensino Médio.  

O pressuposto da LFCU de que a organização da língua é ligada diretamente à 

experiência do usuário ficou bastante claro através da análise dos padrões discursivos 

narrativos. A consideração de dados semânticos, pragmáticos e discursivos, assim como 



a observação de aspectos ligados à intersubjetividade e à cultura dos interlocutores no 

processo de construção dos textos narrativos favoreceu esta percepção. 

O estudo dos MON reforça a importância defendida pela abordagem 

construcional de que haja a incorporação de construções periféricas no estudo da língua, 

as quais passam a ser observadas como parte do fenômeno discursivo, na medida em 

que se busca identificar frames e cenas situacionais.  Essa abordagem permite 

relacionar-se o estudo da sintaxe a fenômenos semânticos e discursivo-pragmáticos 

(MARTELOTTA, 2011) e, pode ser aplicada ao ensino de língua materna. Nesse 

cenário, fatores como frequência de uso, relação entre as estruturas linguísticas e os 

contextos discursivos, inferências pragmáticas resultantes da interação deverão ser 

também considerados na análise linguística. 

O reconhecimento dos padrões discursivos e suas peculiaridades também passa a 

ser um fator importante. A observação de diferentes ocorrências e o seu relacionamento 

ao tipo de padrão discursivo em que ocorrem passa a ser fator relevante. 

No caso do padrão discursivo narrativo, aspectos como os diferentes planos 

discursivos em que ocorrem as instanciações responsáveis pela organização desse tipo 

de discurso é uma variável importante, quando se observa, por exemplo, a relação entre 

a ordem das ações no discurso e sua relação com os fatos tal como ocorreram na 

realidade, numa clara relação de iconicidade. 

A análise dos dados comprovou que fatores como o lócus de ocorrência, o 

padrão discursivo e a função discursiva influenciam na escolha e no comportamento 

dessas instanciações de construções no discurso. 

Passamos então, a seguir, a responder às questões de pesquisa: 

1) Foram identificados 22 MON responsáveis pela organização da estrutura do 

PDN, conforme demonstramos na Tabela 2. 

2) Alguns MON ocorrem em lócus específicos da estrutura da narrativa, 

enquanto outros aparecem em mais de um lócus, conforme sumarizam os 

Quadros 1 e 2, respectivamente. 

3) Foram identificadas (Gráficos 14 a 18) e relacionadas oito funções 

discursivas desempenhadas por cada um dos MON dos PDN examinados: 

• chamar a atenção do interlocutor para o início da ação que vai ser 

narrado; 

• iniciar a narração; 

• marcar a evidencialidade do fato narrado; 



• focalizar a atenção do interlocutor em determinado trecho da história; 

• iniciar digressões sobre o fato narrado; 

• retomar o fio narrativo após digressões; 

• terminar a narração; 

• avaliar o fato narrado. 

 

4) Nas Lendas, nos Contos e nos Relatos de Experiência, foram identificados os 

MON mais recorrentes, como mostram, de maneira geral, o Quadro 1 e de 

maneira específica, os Quadros 4, 5 e 6, respectivamente. 

 

Ademais, pensamos ser importante acrescentar algumas ideias que emergiram 

durante o percurso da pesquisa: 

A constatação de que “não há distinção rígida entre léxico e gramática, 

entendidos como um contínuo que vai das palavras a sequências maiores” (FURTADO 

DA CUNHA; BISPO; SILVA, no prelo, 2012) implica uma necessária mudança na 

abordagem do ensino de língua materna.  

Para considerar as funções discursivas dos diferentes MON, conforme o padrão 

discursivo em que ocorre, há que se ampliar o foco de análise para muito além da frase. 

Isso significa redimensionar o estudo de textos em sala de aula, possibilitando uma 

ampliação do âmbito da análise linguística tradicional. Isso pode ser feito com a ajuda 

das NTCI e das OCN, conforme vimos no Capítulo 5. 

Do ponto de vista do objeto estudado, não pretendemos esgotar as possibilidades 

de ocorrência dos MON nos PDN analisados, mas, principalmente, comprovar que esses 

MON existem e que precisam ser considerados na pesquisa e no ensino. Cada um dos 

MON identificados pode ser objeto de aprofundamento de análise, tanto numa 

abordagem pancrônica, como tipológica. Era uma vez, Diz que, Bem/Bom, Moral da 

história, Por fim, por exemplo, são talvez alguns MON merecedores desse olhar 

tipológico. 

No caso dos MON com função interacional, como Olha e Bem/Bom pensamos 

que poder-se-ia observar grau de (inter)subjetividade de cada um, pois, nas ocorrências 

analisadas, o primeiro nos pareceu ter maior grau de subjetividade que os segundos. 

Também no que se refere aos MON cuja função discursiva é marcar a 

evidencialidade, vimos que também há graus diferentes dessa evidencialidade, 

marcados, por exemplo, pelo uso do pronome possessivo (nossos) no MON. Assim, por 



exemplo, o MON Diz que teria um menor grau de evidencialidade do que o MON Com 

nossos antepassados aconteceu assim, em que fica clara a marca cultural e o 

envolvimento do narrador. 

As diferentes realizações (Lenda, Conto e Relato de experiência) estudadas, cujo 

contexto gerador varia, também mereceriam um estudo mais aprofundado, para que 

pudéssemos observar as diferentes influências de fatores ligados ao momento da 

geração do discurso, como, por exemplo, no caso dos Relatos de experiência do Corpus 

D & G, em que o entrevistador pede que o denominado informante lhe conte uma 

história que ‘marcou a sua vida’, orientação que poderia estar induzindo, por exemplo, 

ao aparecimento com maior frequência do MON Vou contar, assim como poderia 

justificar a ocorrência de MON com função avaliativa. 

Na análise de dados, também nos chamou a atenção a expressão E nada, usada 

com muita frequência, em todos os PDN analisados, com a função dupla de sequenciar a 

narrativa e manter a atenção do interlocutor para o desenvolvimento da ação narrada.  

Embora não tenha sido objetivo da pesquisa, observamos que alguns MON são 

mais recorrentes em textos orais do que escritos, motivados, muitas vezes, pelo contexto 

de produção, como, por exemplo, Óia (variante de Olha), no Corpus Remanescentes 

Quilombolas, em que os relatos acontecem em situações espontâneas de diálogo. 

Por outro lado, alguns MON parecem ser transferidos pelos usuários de 

contextos de fala para contextos escritos, ou vice-versa. No corpora, encontramos um 

exemplo de cada tipo:  

1) O MON Desculpa o parêntese foi identificado na fala, como se estivesse 

sendo feita uma transferência metafórica do parêntese da escrita para a 

situação em que o narrador interrompe o relato para fazer um comentário. 

2) O MON Fim, por sua vez, ocorreu em relato de experiência escrito, como se 

houvesse um desejo de reforçar que acabou a história. Nada mais vai ser 

narrado. Esse tipo de MON, bastante comum nos filmes, aparece agora 

usado em situação de relato de experiência.  

Pensamos que seria interessante investigar o que estaria motivando esses 

usos. 

 

  Reiteramos que o estudo da língua em situação de uso, com textos reais, 

observando-se como o léxico migra para a gramática da língua na interação parece ser 

interessante e produtivo. A observação de processos como repetição, frequência, lócus 



de ocorrência, padrão discursivo e função pode tornar o ensino de língua materna mais 

interessante.  

  A propósito, demosntramos que é possível sugerir atividades e estratégias para 

aplicar a pesquisa sobre os MON na aula de língua portuguesa em um ensino produtivo, 

conforme as Propostas 1 a 5, sugeridas no Capítulo 5. 

  Considerando que, na LFCU, a língua é vista como um sistema complexo e deve 

ser estudada como tal. A propósito, Oliveira (2012) identifica, conforme já nos 

referimos, três tendências teóricas atuais nas pesquisas funcionalistas, as quais levam 

em conta a interface entre lexicalização e gramaticalização, a dimensão pragmático-

discursiva e a gramaticalização de construções. 

  A pesquisa que realizamos se enquadra, principalmente, na segunda tendência, a 

qual pressupõe “a investigação holística dos usos linguísticos”, o que torna necessário 

que o objeto de pesquisa seja tratado “no âmbito do lócus de sua produção/recepção, no 

destaque para esse conjunto de fatores que, de modo mais direto ou indireto, concorre 

para a configuração dos usos linguísticos.” (OLIVEIRA, 2002) 

  Não tivemos, portanto, a pretensão de esgotar com essa tese tão complexa 

discussão. Há muitos possíveis desdobramentos dessa pesquisa; há ainda muito o que 

descobrir acerca dos MON. Assim, ao darmos por concluído esse relatório de pesquisa, 

temos a sensação de termos apenas iniciado as bases para um longo trabalho da 

investigação linguística. 
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ANEXOS 

 

Anexos 

 Corpus Lendas do Amazonas – 11.900 palavras  

 Corpus Contos – 11.147 palavras 

 Corpus Relatos de Experiência Remanescentes Quilombolas – 27.429 palavras 

 Corpus Discurso e Gramática – 18.795 

o Natal -  13.086 

o Niterói – 3.774 

o Rio de Janeiro – 1.935 

 

Total: 69.271 palavras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



L1   Fumaça do Tabaco 
Tekã Kuru, um jovem como nós, fez um rapé de tabaco muito forte, o mais forte que tinha. 

Então, ele tomou o rapé. Pegou o canudo de taboca, botou o tabaco na mão e aspirou. 

Ficou bêbado e passou um ano na rede, ali deitado. Por isso que hoje em dia o tabaco é 

forte. Passou um ano curtindo. 

Tekã Kuru tinha uma esposa. Enquanto ele ficou de porre de tabaco, sua mulher sempre 

andava para lá e para cá.  

Até que começou a namorar com outro cara. Ela começou a ir muito ao roçado. Às vezes, quando voltava, 

trazia um nambu. Botava na caçarola de barro e caía depois na rede. Fazia que dormia e ficava rosnando 

como se tivesse pesadelo. 

A mãe dela perguntava: 

─ O que é que minha filha tem? 

Pegava no punho da rede e balançava. A filha fingia que acordava e fazia que era encantada. Mandava 

sua mãe abrir a panela. A velha abria e encontrava o nambu. 

A filha fazia que estava estudando o estudo para se pajé. Toda vez que vinha do roçado, 

aparecia com um macaco, um jabuti e todas aquelas caças. 

Parece que um dia, depois de um ano dentro da rede, o marido não suportou mais. 

Levantou, pegou sua arma, flecha e borduna e caminhou atrás da mulher. 

Encontrou a mulher conversando com outro cara. Tekã Kuru então empurrou a lança nas costas do 

homem, furou também a mulher.  

Bateu depois com a borduna até que matou os dois. 

Quando chegou em casa, a velha estava esperando a filha. 

─ É, minha sogra, parece que tua filha tá morta. 

A velha correu para o roçado e lá encontrou os dois caídos. 

Enquanto isso, Tekã Kuru sumiu. Acompanhou ele como sua nova mulher uma prima. 

Foram andando, andando no mundo, até chegarem em outra aldeia na casa de uma irmã 

dele. Atou sua rede e contou para a irmã que tinha matado sua mulher. Passou ali uns três meses.  

Depois, seguiu para outra aldeia, onde morava outra irmã. Ela estava viúva. Seu marido tinha sido comido 

por um encantado. Nesse dia, Tekã resolveu partir uma lenha para ajudar sua irmã, que lhe disse: 

─ Não, meu irmão, não parte essa lenha não, porque o bicho vem e come a gente. 

O irmão não se importou. Pegou o machado e começou a abrir a lenha. 

A lenha afastava-se sozinha. O homem tentou três vezes abrir a lenha, até que apareceu um homem 

encantado. Ele pegou a borduna, bateu e firmou com a lança, até matar o encantado. 

Passado um mês, foi para outra aldeia e encontrou outra irmã viúva. 

─ Irmão, eu não tenho mais marido. Ontem, a onça comeu ele. 

O irmão resolveu pegar essa onça. Perguntou a que horas que ela atacava. A irmã Contou tudinho. 

Chegava de noite, às doze horas. Quando a pessoa estava dormindo na rede, pegava ela de supresa e 

comia. 

Então, o Irmão mandou cercar tudinho. Cercou a casa da irmã e mandou ficar lá na rede a mulher dele e a 

irmã viúva. Ele ficou na porta esperando até as doze horas. Quando quis dar no sono, ele escutou a onça 

esturrar. Pegou a flecha. Quando viu o vulto do bicho, apertou a flecha e flechou a onça. A onça caiu 

morta. 

Passaram-se mais dois meses. Tekã Kuru seguiu para outra aldeia, onde tinha outra irmã. 

Esta, toda vez que tinha um filho, o gavião real levava para seu ninho, numa samaúma 

grande no mato. Pegava o menino na hora que ela ia dar banho no terreiro. 

O irmão resolveu pegar o gavião real para salvar seus sobrinhos. Mandou buscar barro e 

fez uma boneca grande, tipo um menino. Cortou cabelo, colocou no boneco e quando viu o gavião real 

chegando no pau da samaúma mandou a irmã banhar o boneco no terreiro, como fazia com os filhos. 

Assim a irmã fez. Quando viu o gavião voando para pegar a criança, soltou a boneca e o 

bicho se atracou com o menino, mas não pôde carregar. Pregou os dois pés e ficou enfiado no barro 

liguento. O irmão veio e meteu o pau, matou o gavião real. 

Passaram mais dois meses e o irmão resolveu passear em outra aldeia onde estava sua outra irmã. 

─ Não, não vá, não! Lá no meio do caminho tem um pica-pau que, quando começa a cantar, ninguém 

conseguiu sobreviver ao seu canto. 

O homem foi assim mesmo. Quando o pica-pau chegou voando, cantando, foi morto pela sua borduna. 

Chegou assim na casa de sua irmã. Passados uns meses, resolveu seguir viagem para 

outra aldeia, visitar uma outra irmã. 

─ Não, não vá, não! No meio do caminho tem uma casinha que faz escurecer, quando 

alguém vai chegando lá. 



Ele assim mesmo decidiu ir. Seguiu seu caminho e quando chegou no ponto que sua irmã falava, 

escureceu. Ele ficou lá debaixo da casinha, atou a rede, convidou sua mulher para deitar, acendeu um 

pedaço de sernambi para alumiar e escondeu a luz debaixo de uma panela. Quando deu base de doze 

horas, ele ouviu bater de cima para baixo, descendo, um bicho que comia gente. O bicho vinha descendo 

e, quando chegou pertinho da casa, o homem abriu a panela, clareou a escuridão e meteu a flecha no 

animal que caiu, “pof”, no chão. 

Conseguiu chegar na casa de sua outra irmã que disse espantada: 

─ Como é que você vem chegando aqui? Ali ninguém nunca passou. Ali some mesmo! 

O irmão descansou lá uns dias e resolveu continuar seu caminho para visitar outra irmã. 

Chegou em outra aldeia, onde encontrou sua irmã viúva, o marido morto por um macaco. 

Mais uma vez o irmão conseguiu salvar a vida de sua família, matando o macaco preto com uma flechada 

certeira no peito. 

Continuou sua viagem para outra aldeia e enfrentou desta vez um caboré encantado que conseguiu abater 

com a sua borduna. 

Desta aldeia, seguiu viagem para outra aldeia para visitar uma outra irmã. No caminho, 

enfrentou um bicho encantado com metro e meio de braço, de dois braços. Bateu no calcanhar e então o 

bicho esmoreceu. Ele meteu o pau, derrubou ele. Matou e continuou o caminho até a casa da irmã. 

─ Como é que você chegou, meu irmão? 

─ Matei o rapaz, matei o animal! 

Após uns tempos, seguiu viagem, como de costume, para outra aldeia. Mas, antes, ouviu 

conselho de sua irmã: 

─ Não vai, não! Lá tem uma pessoa que come fígado de gente. 

Assim mesmo o homem viajou. Chegando lá, encontrou sua irmã e seu cunhado animados esperando por 

ele. Atou sua rede e deitou. 

O cunhado disse: 

─ Tua irmã vai cozinhar umas bananas. Vamos tomar um banho. Tem um igarapezinho 

que dá muito bodó. Daquele bodó amarelinho. Vamos pegar um bocado para comer com banana. 

Os dois cunhados foram então para o igarapé tomar banho. O irmão sempre com cuidado, observando o 

cunhado que levava um pau. O homem levou sua borduna e, enquanto mergulhava, continuava olhando 

com cuidado o seu cunhado. 

Em plena claridade do sol, o cunhado pegou o pau para bater nele, mas Tekã Kuru desviou 

e o cara errou. Tekã foi em direção ao cunhado. Agüentou a borduna e derrubou ele, que foi bater no 

chão. Pinpinou ele de borduna. Ele começou a gritar. Sua mulher chegou, viu a cena e ficou olhando, 

esperta. Depois, pegou na saia, começou a dançar, dançar e cantar na língua: 

─ He, he, he, he... 

Depois Tekã mandou sua mulher matar sua própria irmã, por ser a esposa do homem que já estava morto, 

o que comia fígado. 

A mulher foi e matou sua cunhada. E os dois continuaram sua viagem. 

Tekã matou assim todos os animais e até a sua irmã e o seu cunhado, aquele que comia 

fígado. Enfrentara, até então, todos os perigos. 

Um dia, em uma de suas viagens, um conhecido seu matou um urubu para ele comer. 

Pelou o urubu bem peladinho e convidou Tekã para comer. Dizia que era um gostoso 

mutum. No começo, Tekã recusou, mas o cara insistiu. Até que ele, valentão, aceitou de comer o urubu. 

Rasgou a carne bem lá de dentro, tirou um pedaço e comeu. Disse que amargava um pouco. Sentiu então 

que ia finalmente morrer. 

─ Mulher, dessa vez vou cair. 

Passado um mês, Tekã Kuru, que comeu fígado de urubu, morreu. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



L2   História da Feiticeira Cega 
Vamos contar uma história dos antigos. Em nossa fala chama-se Nete Beku nome de uma mulher cega. 

Diz que chegou um repiquete e alagou tudo. A água carregou essa mulher, que não teve por onde escapar. 

A alagação cobriu mato, terra, tudo. Terra alta também cobriu. 

Quando estava passando um pau bem grosso carregado pelas águas, essa mulher 

conseguiu sentar em cima dele. Lá sentada, esperou a alagação baixar. Depois o rio 

começou a baixar, baixar, baixar... Até que findaram as águas. 

Mas a terra continuou toda molhada e não tinha canto para a mulher andar. Sozinha, ela 

chorava, chorava, chorava. Seu pessoal tinha morrido todinho. Chorava... Então, juntou 

muita abelha ao redor da mulher. As abelhas picaram seus olhos e ela ficou cega, sem 

poder enxergar mais nada. 

Foi passando o tempo, até quando as águas secaram. Diz que a mulher pegou duas abelhas, achou uma 

cabaça, furou, botou as abelhas dentro e tampou. Passada uma semana, a mulher espocou a cabaça e dela 

saíram dois meninos. Ela pegou esses meninos para criar. Dava de mamar num peito e no outro. Os 

meninos foram crescendo, pouco a pouco, até que começaram a sair na praia sozinhos. Um dia, acharam 

um pé de mudubim e trouxeram para a mãe de criação, que não enxergava mais nada. 

─ Mãe, o que é isto aqui? 

─ Cadê, meu filho? 

A mulher pegou na folha, apalpou e pegou na raiz até reconhecer: 

─ Bem, meu filho, este aqui é um pé de mudubim, uma planta. A gente planta isso. A 

gente come. É nosso. Foi o repiquete que trouxe lá de cima. Vamos guardar pra nós 

plantarmos. 

No outro dia, andando de novo na praia, o menino achou um pé de macaxeira e mostrou 

para a mãe: 

─ Mamãe, que folha é essa aqui? 

A velha pegou na folha, apalpou, mexeu e disse: 

─ Essa daqui, meu filho, é folha de macaxeira que nós plantamos. O rio alagou e trouxe 

esse pau de maniva que está nascendo aqui. Vamos pegar e guardar pra gente plantar. 

Uns dias depois: 

─ Bem, meu filho, andei pensando que melhor é nós voltarmos pra nossa terra. Aqui não é a nossa terra. 

Vamos andar. 

─ E pra onde nós vamos, mamãe? 

─ Vamos pela praia buscar um tio que mora bem longe, lá dentro, longe. Vamos encontrar com ele. Bem, 

vamos andar. 

Então saíram andando, andando... E acharam no caminho um pé de milho. 

─ Mamãe, o que é isto aqui? 

─ Esse daí, meu filho, é um pé de milho. É pé que a gente come, a gente planta. Vamos 

levar pra nós plantarmos. Essa é planta nossa, que a gente come assada no fogo, faz 

pamonha, prepara caiçuma para tomar e mistura com mudubim. Vamos embora andando, meu filho. 

Saíram andando, andando... Até que chegaram no outro rio, um igarapé de água preta que quando se 

andava nele ficava marca na terra. Eles foram andando e fazendo marca até chegar na outra boca. 

─ Bem, meu filho, vamos entrar nesta água daqui. É outro rio. Este daqui é de água branca. 

Eles foram andando, andando. E iam andando e fazendo aquela marca branca, e deixando a marca na 

areia branca do rio. 

─ Bem, água branca, vai pra acolá. Agora vamos entrar nessa outra boca. 

Entraram, então, num rio de água verde, verdinha. Entraram no rio de água verde e foram andando e 

fazendo marca, outra marca. A primeira foi feita na água preta. A segunda, na água branca. A terceira, na 

água verde. 

E andaram, andaram, andaram. 

─ O teu tio já está perto, meu filho. Escuta aí. Estio partindo lenha: «pou, pou, pou”... Estio partindo 

lenha. Taí o teu tio que já está perto. Escuta aí que estio partindo lenha. 

Então andaram, andaram... E escutaram barulho da casa do homem que estava partindo 

lenha. 

─ Já está perto, meu filho.  

Que perto, que nada! Fazia mais de uma semana que eles estavam andando. Andavam e andavam. Como 

a velha não enxergava nada, eram os filhos que pegavam ela nos braços e iam carregando e andando, 

andando. 

─ Bem, meu filho, espera aí. Suba esta terra. Tem uma escada que está em cima da terra. Pega essa 

escada e bota no chão pra nós descermos com ela. 



O filho dela só via terra. Diz que era uma terra que não tinha tamanho. Lá em cima, só uma escada que os 

homens deixaram para ninguém acertar aonde é que iam. 

─ Pega essa escada. 

─ Toma, mamãe. 

Então, ela fez ele subir até chegar lá em cima. 

─ Vamos por aqui. 

E não tinha nada que cortasse. A velha era tão sabida que acertava tudo. Não enxergava, 

mas estava no rumo. 

─ E para onde vamos, mamãe? 

─ O caminho é por aqui. 

Entraram no caminho, andaram e andaram, até que saíram no outro igarapé. 

─ E aqui, mamãe? 

─ Espera aí. Teu tio está pra acolá. 

Andaram e chegaram em cima da terra alta. 

─ E aqui, mamãe? Por onde nós vamos? 

─ Vamos por aqui, todo tempo por cima da terra. Teu tio já está perto. Vamos sentar aqui para descansar. 

Estou cansada. 

No dia seguinte, andaram, desceram no igarapé e atravessaram até que saíram no caminho. E de lá, saíram 

no roçado do tio. 

─ Está aqui. Ele mora pra acolá. Vamos embora por aqui. 

Então, chegaram na casa do tio. 

─ Eu estou chegando, meu irmão! 

Quando a cunhada viu a mulher cega, animou-se, correu para perto dela, pegou e abraçou, chorando. 

Chegando em casa, gritou para o marido: 

─ Chegou aqui nossa mãe. 

De lá mesmo, saiu o homem gritando. 

─ Quem mandou ela vir aqui? Eu não quero ela aqui. Quem foi que trouxe? Nós vamos 

matar essa velha, pra não empatar nós. 

─ Não, não faz isso com nossa mãe. É nossa mãe. Não faz isso! 

─ Estamos morando aqui sozinhos e a velha chegou. Mas ela vai morrer nesses dias. Não vai durar 

tempo, não. Vai morrer. 

Passaram-se dois dias e a velha morreu. Morreu mesmo. 

Ficaram os dois rapazes que tinham vindo com ela para conhecer o tio. 

─ Nosso tio matou nossa mãe. Como nós vamos fazer? Temos que viver com ele, pois 

não temos pra onde ir. 

No outro dia, o tio deles foi trabalhar. Quando estava limpando o roçado, diz que os ovos dele iam 

arrastando daqui para acolá. Ele ia trabalhando, limpando o roçado, e os ovos dele se arrastando daqui 

para acolá. 

Então esses dois rapazes passaram veneno nas flechas. 

─ O que nós podemos fazer pra matar esse homem que matou nossa mãe? 

─ Vamos matar ele também. 

Quando o homem ia pro roçado, com os ovos arrastando no chão, os rapazes lascaram o 

bico da flecha nos ovos dele. 

─ Ai, ai! Que coisa me ferrou? Será um inseto que me ferrou aqui? 

O homem se pôs a procurar, para lá, para cá e nada. Procurava tudo e não achava nada 

que pudesse ter ferrado ele: 

─ Que coisa me ferrou nos meus ovos? 

Matou o formigão e matou todos os insetos que passavam perto, achando que tinham 

ferrado ele. Voltou para casa e disse para a mulher: 

─ Eu não sei que bicho ferrou os meus ovos. Estão doendo muito!  

Saiu para acolá e foi tomar um banho. 

Quando chegou de volta, não agüentou e foi deitar na rede. No outro dia, sofrendo com 

muita dor, morreu. 

Os dois rapazes então viveram com a mulher desse homem que matou a mãe deles. Dai 

para cá, eu nem sei contar mais essa história. Então, finda assim. 

 

 



L3   História do Relâmpago e do Trovão 
Era uma mulher gestante que estava na canoa dentro do rio. Então começou uma chuva bem forte com 

relâmpago. O relâmpago caiu na barriga da mulher e abriu. Então, o filho nasceu. 

O filho ficou chorando, chorando, no pé do salão no barranco do rio. 

Apareceu, então, o caranguejo que pegou a criança com as duas presas, e levou para onde morava numa 

boquinha do salão do rio. O menino ficou lá por muito tempo e lá cresceu. 

O tempo foi passando, passando... Um dia, o tio desse menino foi caçar e viu o sobrinho no igarapé. Ele 

voltou para aldeia e contou para os parentes que tinha visto o menino no igarapé. Assim descobriram 

onde ele morava. 

Um dia choveu muito, muito. O igarapé ficou cheio de uma espuma branca. Os índios 

parentes do menino combinaram de pegar ele de volta assim: um vinha de cima, outro de baixo e os 

demais ficaram pastorando no barranco. O índio que vinha descendo o igarapé colocou espuma na cabeça 

para enganar o menino que estava brincando na beira. 

Conseguiram pegar de volta o menino que gritou muito, chorando. Nessa hora, vieram 

alguns caranguejos lutar pelo menino, mas os parentes conseguiram espantar os caranguejos. O menino 

lutou para não ir, mas foi assim mesmo. 

Depois, na aldeia, os índios deram comida de gente ao menino, mas ele não quis. 

Só queria comida de caranguejo, caroço da fruta de paxiubinha e paxiubão. Até que o 

menino se acostumou na aldeia. Quando já estava com dez para onze anos, deram arco e 

flecha para ele fazer caçada e o que mais precisasse. 

Quando já estava grande, na base de uns quinze anos, o menino disse que queria conhecer a mãe dele. Os 

índios disseram que não podia, que ela estava no céu. Contaram a história para ele. Ele então teimou em ir 

até lá no céu. Pediu que sua avó fizesse uma corda de algodão bem grande. Jogou essa corda até o céu 

com a ponta presa numa forquilha. Disse que voltava logo. Foi subindo pela linha até chegar no céu onde 

morava sua mãe. O seu pessoal na terra ficou olhando, acompanhando, até que ele sumiu. 

Chegou então no céu. Lá era o mesmo que na terra. A mãe dele estava casada com o 

Kana, Yuxibu, o relâmpago encantado. Encontrou também suas cinco irmãs. Todos ficaram animados. A 

mãe perguntou tudo sobre a terra. O filho pediu que ela voltasse, que fosse morar na aldeia. Ela disse que 

não podia: já estava lá e assim ia continuar. O filho perguntou pelo marido da mãe. Ele tinha saído para 

beber nawaki, uma bebida que o relâmpago encantado bebe e arrota. Esse arroto é o trovão. 

O filho disse que ia vingar a morte da mãe, matando o relâmpago encantado. Preparou, 

para isso, uma arma, shatxi, que é igual a uma navalha. Esperou... 

Lá veio Kana Yuxibu, o relâmpago, arrotando e tocando a borduna, fazendo a faísca, o 

estalo que a gente vê brilhando no céu. 

Nessa hora, o filho se transformou em morcego e ficou na cumieira da casa, escondido com a arma. Kana 

Yuxibu sentou no canto, a mãe trouxe o tacão de mingau de banana, mani mutsa. O filho jogou a arma 

com veneno dentro do tação. Kana Yuxibu engoliu a navalha e teve um corte na veia do coração. Morreu. 

A mãe dele não gostou da vingança. Mais revoltado ainda, disse que ia matar as irmãs dele também, que 

eram filhas do relâmpago encantado. A mãe pediu que não fizesse isso. Mas ele fez. Deixou a menor, que 

tinha de um para dois anos. E voltou com ela para a aldeia. 

Chegou na terra e contou tudo para os parentes. 

A irmã pequena não suportou a aldeia na terra, chorava muito. Ninguém agüentou o choro dela. Aí, 

começou a chover, chover muito e o rio ficou cheio. Então, jogaram a criança na água. Ela ficou muitos 

dias no rio. 

Quando chegou no fim da terra e da água, ela subiu de novo para o céu. 

Por isso, até os dias de hoje, tem relâmpago e trovão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L4   História da Arara Misteriosa 
Vou contar para vocês como surgiu Shãwã Bake, a arara nova misteriosa. 

Um dia, o homem foi fazer tocaia. Fez comida de uricuri para esperar alguns bichos 

embaixo da terra alta, onde tinha mata limpa de jarinas. 

Então, o homem viu que tinha arara nova no pau do mulateiro. Pensou que viria buscar no dia seguinte. 

Quando chegou em casa, contou para sua mulher que desejou a arara nova. Ela não tinha filhos e queria 

criar a arara nova. 

No dia seguinte, foram os dois. E quando chegaram na tocaia, ele matou um nambu para a mulher comer. 

Chegaram no mulateiro e viram que não precisavam derribar o pau. Podiam subir em um outro pau, 

chegar na forquilha do mulateiro e pegar a arara nova. 

O homem tirou então envira para amarrar o galho de pau no outro pau do mulateiro. Nesse dia, ele fez 

somente armar a envira para trepar. Deixou para vir buscar a arara no dia seguinte. Porque a arara 

misteriosa dominava o dia para ficar curto. E tudo escurecia ligeiro. 

Dia seguinte, chegaram onde estava a arara. Ela já cortara toda a envira que o homem tinha amarrado na 

véspera. Então, ele amarrou novamente. Como já estava escurecendo, deixou para vir buscar no dia 

seguinte. 

Quando o dia amanheceu, foram de novo. E a arara já tinha feito a mesma coisa. O homem teve que 

ajeitar mais uma vez o que já tinha feito. 

Então, subiu com a peira nas costas, deixando a mulher embaixo. Quando chegou na 

forquilha do pau, viu dentro do oco do pau um filho de gente, cheio de colares de presas de animais no 

pescoço. 

Falou para a mulher: 

─ Não é arara nova. É um filho de gente. E está cheio de colares. 

A mulher ficou muito contente. Pediu logo que o marido pegasse a arara nova, filhote de gente para criar. 

O homem pegou o menino e colocou na peira. Quando vinha descendo, teve muito vento e muita chuva, 

para ver se ele conseguia chegar com o menino sem derribar no chão. 

Quando ele desceu já quase escurecendo, a mulher pegou o menino toda contente. Enrolou com a roupa 

dela. Veio a noite com muito vento e chuva. Mesmo assim chegaram na casa deles. E não disseram nada 

para ninguém. Ficaram escondidos. 

Amanheceu o dia seguinte e o menino já sabia chupar a mãe. A mulher contou então para o povo dela que 

tinha um filho de arara misteriosa. O povo quis tomar o menino. E ela sovinou. 

Amanheceu o dia seguinte e o menino já queria levantar. Ele comia mingau de banana e 

caiçuma de milho. Ele crescia toda noite e virou um rapaz. Pedia então para seu pai para 

fazer flecha para ele. E matou calango, peixe. Já estava todo bonito, pintado de jenipapo. 

Pediu ao pai para fazer flecha de matar caça. Caçou macaco, veado, anta, mutum e porco. 

Então, chegou uma irmã do marido e perguntou a sua cunhada se o rapaz podia ser genro dela. A mulher 

não aceitou, porque contou que o irmão dela pegara para eles no pau do mulateiro. 

O menino então teve idéia de perguntar a sua mãe se ele era realmente filho dela: 

─ Mãe, eu sou seu filho mesmo? 

─ Não, eu sou sua mãe de criação. Seu pai de criação encontrou uma arara nova no pau 

de mulateiro e deu comida. E no seguinte dia, nós fomos buscar. Mas, quando chegou 

na forquilha, ele viu que você não era arara nova. Você é um filho de gente. Eu fiquei 

muito contente, porque como eu não tive filho, você é um filho meti. Foi assim que você se criou. 

─ Ah, assim? Agora eu entendi como vocês me criaram! Como aqui não tinha alimento, 

vocês caçaram para me alimentar. Agora eu vou também caçar para alimentar vocês. 

Ele caçava e trabalhava. E a própria mãe de criação começou a fazer amor com ele. Ele já tinha sido 

homem de outras mulheres. Andava bem longe, procurando a sua família até que  achou. Caçava carne de 

caça com os parentes: macaco preto, macaco prego, macaco capelão. 

Começou a pensar em colocar roçado para poder alimentar os pais. Trabalhou com o pai de criação um 

dia inteiro marcando o terreno. No dia seguinte, ele perguntou ao pai se não precisava mais de seu 

serviço. Tinha encontrado sua família e podia deixar ele sozinho. 

Dois dias ele trabalhou seguido com a ajuda dos parentes. O pai de criação foi ver o roçado e achou ele 

muito trabalhador. A mãe de criação falou: 

─ O nosso filho é bom! Colocou um roçado para nós. Plantou roçado todo só com os 

parentes dele. 

Tomaram caiçuma de milho verde e a mãe de criação pintou ele de jenipapo. Então, o filho convidou os 

pais para irem juntos no buraco dele lá perto do roçado. 

A mãe pediu para ele esperar que ela ia pintar o pai de jenipapo também. 



O rapaz não quis. Queria viajar no mesmo dia. Se eles não pudessem, ia antes. Seguia na frente e esperava 

por eles no dia seguinte. 

O jovem seguiu na mesma noite. Quando acordou do primeiro sono, ouviu o barulho de 

buzina de flauta e todo tipo de instrumentos dos índios, vindo do outro lado do igarapé onde ficava a 

aldeia. O roçado ficava na outra margem, em outra terra, onde o jovem tinha ido trabalhar. O som dos 

instrumentos ficava muito lindo no rumo dele. E assim acontecia. 

A mãe começou a perguntar ao pai de criação por que estava ouvindo tanto som. 

─ Será que nosso filho já encontrou com a família dele? Nós devemos ir hoje a noite ao 

seu encontro. 

A música ficou tocando a noite toda inteira. Já de manhãzinha, eles seguiram na carreira. 

Quando chegaram lá, só encontraram os restos da farra do mariri: todos tipos de instrumentos que tinham 

tocado à noite e muitas penas de arara na biqueira da casa. Eles 

tinham limpado o roçado e deixado bem varrido, a estrada bem aberta e limpa. A mulher ficou admirada 

com a quantidade de coisas que eles tinham feito e ficou chorando. O homem correu pela estrada atrás do 

filho. E ia encontrando, em todas as passagens de igarapé, as pontes que iam construindo pelo caminho. 

Andava, andava, andava... E ia pensando: 

─ Eu vou encontrar com ele, nem que seja aonde for. 

Assim o pai de criação do rapaz seguiu viagem pela estrada. 

À uma hora do dia, começou a ouvir conversas ao longe. Eram eles que estavam fazendo uma ponte no 

igarapé grande. O filho continuava mais atrás, esperando sempre por eles, pois sabia que o pai viria à sua 

procura. Quando encontrou com seu pai, disse: 

─ O titio e meu irmão já vieram me buscar. Era para vocês terem vindo comigo naquele 

mesmo dia. Agora você volta, que o caminho que eles vêm fazendo vai cerrando tudo. 

Foi atrás de remédio da mata. Trouxe e esfregou no olho do pai, espremeu na coroa da 

cabeça e em todas as juntas dos ossos dele. Mandou o pai voltar rapidamente na carreira, porque o  

caminho já estava cerrando. 

O pai começou a voltar, mas o caminho já estava cerrado. A mata já tinha crescido e ele 

nem sabia mais o caminho por onde era. 

Seguiu na direção contrária de onde tinha vindo. 

Assim aconteceu a história da arara misteriosa de nosso povo antepassado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L5   História do Cipó Leve 
Contam os antigos antepassados que existiam dois grupos, duas comunidades Huni Kui que moravam 

separadas, mas próximas uma da outra. De vez em quando, pessoas de um grupo visitavam o outro para 

tomar conhecimento. 

Até que um dos grupos começou a se descontentar com o outro.  

Eles vinham visitar e cagavam na cacimba. Muitos dos homens tinham relações sexuais com as mulheres 

do outro grupo. Isso foi revoltando o chefe deles, que ficava pensando todo dia de que maneira podia 

reagir para resolver a situação. 

Quando estava começando essa desunião, morreu o homem mais velho da aldeia. Depois de alguns 

meses, em sua sepultura nasceram quatro cipós. O primeiro se chama Shane Huni, que significa pássaro 

verde. O segundo se chama Kana Huni, que significa arara. O terceiro se chama Baka Huni, que significa 

peixe. E o último se chama Keya Huni, que significa um certo tipo de altura. (É por isso que as miraçõcs 

do cipó são de cores diferentes, por causa de cada um desses quatro cipós.) 

Começaram assim a experimentar o cipó. Prepararam o primeiro o Shane Huni. Reuniram algumas 

pessoas desse grupo que estavam descontentes e tomaram. Esse cipó mostrava que entre aqueles quatro 

cipós tinha um que podia resolver o problema deles, que podia realizar uma mudança. 

Tomaram então o segundo cipó, o Kana huni. Assim como o Shana Huni mostrava tudo da cor verde, o 

Kana Huni mostrava da cor vermelha da arara. E continuava mostrando que eles preparassem o Keya 

Huni, tomassem e o restante derramassem ao redor da terra onde queriam mudar, que só assim essa 

mudança ia ser feita. 

Tomaram ainda o terceiro cipó, o Baka Huni, que mostrava as coisas brancas como peixe econtinuava 

mostrando a mesma coisa dos outros cipós. Eles tiveram que tomar  todos os três cipós para ter mais 

experiência para tomar o Keya Huni. 

Por fim, o chefe, juntamente com o restante do grupo, decidiu experimentar o Keya Huni. Queria ver se 

resolvia o problema. 

Depois que tomaram o cipó, pegaram o que sobrou e foram molhando pelo aceiro dos 

roçados em volta de toda aldeia. Demarcavam a terra que eles queriam que mudasse, 

incluindo a cacimba. Depois que tomaram cipó por mais ou menos quatro dias, foram ver a terra onde 

tinham molhado com o cipó, para reparar o que tinha acontecido. Quando o primeiro chegou lá para ver, 

verificou que a terra já estava se deslocando. Mas havia uma família deste grupo que tinha ido morar com 

outro pessoal, com aquele grupo que prejudicou eles. Então, o chefe pediu a Atei Ysbe para ir chamar essa 

família. Quando ele foi tomando chegada na aldeia dos outros, ele já escutava o pessoal pegando tingui 

para pescar. Quando chegou a uma certa distância, avistou uma mulher bonita. 

─ Vou primeiro namorar com essa menina para depois avisar a família. 

Passou o tempo, foi entardecendo e ele chegou na aldeia do outro grupo. Então, a família que ele veio 

avisar perguntou o que ele tinha vindo fazer ali. Ele disse apenas que tinha ido passear. Se ele contasse à 

família a verdade, eles iam embora na mesma hora e ele ia ter que voltar também. Queria ainda namorar 

com a menina a noite. 

Quando foi lá pelas três horas da madrugada, o pessoal do pedaço de terra que estava se 

deslocando começou a cantar, a buzinar e a gritar. Comemoravam com uma grande festa. 

O pessoal do outro grupo, que não morava muito longe, acordou com o barulho e perguntou novamente 

ao Nui Yube o que ele tinha ido fazer lá. Então ele explicou tudo. Eles tinham tomado o Keya Huni, para 

mudarem de lugar. Como era de noite, eles não puderam ir até onde estava o grupo que já estava partindo. 

Quando o dia amanheceu, a família e Nui Yube se arrumaram e partiram para o local onde morava o outro 

grupo. Chegando lá, já encontraram a terra se deslocando longe, mais ou menos a uns seis metros de 

altura. Então não dava mais para subir. Ainda tiraram umas varas para tentar subir por elas, mas não 

conseguiram. 

Nui Yube ficou gritando e pegando e mastigando os bagaços de cipó que eles tinham 

deixado. 

A família que ele havia trazido perguntou a ele de que forma eles tinham preparado o Keya Huni. Eles 

voltaram então para o outro grupo. Enquanto isso, o Nui Yube ficou gritando, gritando, quase 

enlouquecido. As poucos, já foi gritando como um passarinho. Por fim, virou um passarinho que se 

chama Dushau, um pássaro parecido com o sabiá. 

A família que voltou para o outro grupo tentou preparar o Keya Huni para ver se conseguia encontrar com 

seu grupo de novo. 

Prepararam e beberam. Com a sobra, saíram molhando ao redor da casa, a cacimba 

deixando fora. Depois dos mesmos quatro dias, essa terra começou a se deslocar. No 

quinto dia, a terra subiu também com eles em cima. E eles sumiram como os outros. 

 



L6   História do Japó 
Vou contar a história do homem que tinha uma mulher bonita e os outros judiavam dele para roubar sua 

mulher. 

− Nós vimos umas crias de japó num cumaru grande. E estavam bem baixinho. Tinham 

muitas. Estão perto de voar. Nós vimos! Vamos buscar! 

Aqueles que queriam roubar sua mulher convidaram assim o homem da mulher bonita para 

sair de casa. 

O homem disse para sua mulher: 

─ Me convidaram para ir buscar as crias de japó. 

─ Não vá. Eles querem judiar de você. 

Mas assim mesmo ele foi. Era um lugar plano, com uma ladeira muito alta, com um cumaru 

grande em cima. Tinha muita cria de japó nos galhos do cumaru. Estavam chorando e perto 

de voar. 

─ Estas crias aqui, é você quem vai buscar! Vamos fazer escada de envira para você 

subir — disseram para o homem, aqueles que queriam roubar sua mulher. 

E fizeram a escada de envira e mandaram ele subir: 

─ Você leva também este pau fininho, que nós fizemos cambito para você. Quando 

chegar lá em cima, puxa a casa do japó. 

O homem subiu e foi subindo. Até que chegou lá no galho do cumaru para apanhar as crias do japó. Um 

outro homem foi atrás dele. Quando ele já estava bem no alto, cortou a 

escada de envira. 

─ Por que vocês estão fazendo isso comigo? Como é que eu vou descer daqui? Eu 

estava em casa tranqüilo e vocês me trouxeram aqui para judiar de mim. 

O pessoal foi embora, achando graça. E ele ficou chorando muito, muito. E até desistiu 

de apanhar as crias de japó. 

Era bem cedinho e o sol já vinha saindo. O homem continuava chorando muito, sentado no 

galho de cumaru. 

Os japós, que estavam andando por ali caçando, foram chegando um a um. Vinham 

trazendo macaco preto, jabuti, tatu. O homem ficou sentado no galho, só escutando. 

─ Quem é esse aí? — perguntaram os japozinhos. 

Finalmente, lá pelas quatro da tarde, quando o sol já ia se pondo, chegou o chefe dos japós e sentou no 

outro cumaru. Gritou para os outros, que responderam: 

─ Aqui tem gente. Não sabemos quem é. Parece que judiaram dele e está aqui sentado 

em nossa casa. 

O japó chefe foi até o galho de cumaru onde estava sentado o homem. Reconheceu 

que aquele homem era o pai dele. 

─ Esse aqui é meu pai de criação. Foi ele quem me pegou e me criou. Como eu andava 

mexendo nas coisas dele, ele brigou comigo e eu fugi de lá. 

Assim, o japó chefe falou para os parentes dele. Prometeram ao homem levar ele na rede 

para baixo. Ficaram com pena de seu sofrimento. 

─ Fique tranqüilo. Seus netos japós vão te deixar lá embaixo. Você me criou quando eu 

precisei. 

Os olhos do homem estavam inchados de choro, cheios de abelha em volta. 

Botaram ele na rede e levaram para baixo. Ajuntaram as caças. As mulheradas aprontaram 

muita comida e comeram todos juntos. 

Depois, o filho do homem, o chefe japó deu um carão em seus filhotes japozinhos por não 

terem tratado melhor o avô deles. O homem sofreu muito em cima do galho do cumaru. 

─ Por que vocês não receberam melhor o seu avô? Vamos, meu pai. Você já sofreu 

muito. 

Eles fizeram então remédio e colocaram o sumo no olho, na cabeça e num osso do corpo 

do homem. 

Deram também outros remédios: um urucum bem cheiroso e um urucum venenoso, para 

matar aqueles parentes que haviam judiado dele. 

Deram conselho: 

─ Você passa este urucum cheiroso em você. Quando o pessoal te pedir, você passa para 

eles o venenoso. Então, eles vão ficar bem magrinhos até morrerem. 

E o japó chefe deu para o homem levar umas crias de japó, daquelas que ele veio buscar 

quando) cortaram a escada de envira. Mandou segurar o japozinho nas mãos e fechar o 

olho. 



Quando o homem abriu o olho, o japozinho já tinha voado e levado ele lá no) terreiro da sua casa. 

E o homem então voltou para sua casa com as crias de japó no braço. 

O pessoal espantou muito quando viu ele de volta. 

─ Lá vem ele! Como é que conseguiu descer? Agora não vamos mais poder namorar com 

a mulher dele! 

Sua mulher espantada e alegre disse: 

─ Eles levaram você para a mata e quando voltaram chegaram só. Eu estava muito 

preocupada, pensando em você e chorando. 

O marido disse: 

─ Eles judiaram de mim. Só agora eu consegui voltar. Tou trazendo meus netos, as crias 

do japó. 

Então, o homem guardou os japozinhos com cuidado, forrando com pano, bem forradinho, o lugar deles 

dormirem. 

No dia seguinte, ele fez como o japo aconselhou: passou urucum bem cheiroso nele e em 

sua mulher. Os vizinhos sentiram cheiro e disseram: 

─ Poxa, que urucum bem cheiroso. Cadê, você trouxe mais: 

─ Trouxe, eu vou passar em vocês. 

Então, passou neles, naqueles que tinham judiado dele, como o japó chefe ensinou. 

Todos que judiaram dele foram morrendo, até que  não sobrou nenhum. 

Tempos depois, os que continuaram morando com ele, tentaram de novo tomar a mulher 

dele. E convidaram ele para buscar mel de abelha. Do jeito que ele era abestado, ele 

aceitou. Levaram ele para matar. Fizeram um buraquinho no pau e mandaram ele botar a 

mão lá dentro do oco para tirar a cera da abelha. 

Ele meteu a mão. Com força ficou pelejando para tirar. 

Os vizinhos vieram embora, achando graça. Planejaram dormir com a mulher dele. 

O coitado ficou chorando com a mão presa, sem poder sair de lá. Até que chegaram outros índios brabos, 

os Teika Nawá, para matar ele. O homem resolveu enganar eles gritando assim: 

─ Eu VOU matar esses Teika Nawá tudinho! 

Os brabos pensaram que era um bicho fera e saíram correndo com medo. 

De tarde, ele conseguiu livrar a mão do buraco. Quando chegou em casa, sua mulher 

estava chorando muito. 

─ Eu pensei que eles tinham matado você. Estou chorando, preocupada. 

─ Eles não me mataram. Só judiaram de mim. 

A mulher recebeu ele com carinho e cozinhou papagaio para eles comerem. E dormiram. 

Dias depois, convidaram de novo o homem para ir atrás de um tatu canastra que estava 

num buraco. 

─ Olha, companheiro. Vimos um tatu canastra bem grande para nós caçarmos. 

─ Vocês me levem, porque estou com muita fome. 

No outro dia, levaram ele. Chegaram no buraco do tatu. Cavaram e mandaram ele entrar 

primeiro. Quando ele entrou dentro do buraco, o pessoal tampou com toras de pau e areia, 

bem tampadinho. 

─ Como foi que fizeram isso comigo de novo? — chorava o homem, preso no buraco. 

Até que resolveu seguir no caminho do buraco, na direção onde estava o tatu. Foi cavando até que 

encontrou o tatu fazendo cera. E contou para o tatu: 

─ O pessoal judiou de mim, primo. Primeiro queimaram pimenta para tontear você no 

buraco. Depois me mandaram entrar no buraco para pegar você, primo. Então, taparam 

o buraco para eu não poder mais sair. E eu vim parar aqui. 

O tatu respondeu: 

─ Estão judiando de nós. Não fique com medo. Eu vou ajudar você a sair daqui. Deixe 

antes eu acabar o preparo de minha cera. 

O tatu ajeitou a cera, deu comida ao homem e começou a cavar o buraco de volta para 

saírem de lá. Vinha o tatu cavando a areia do buraco na frente e o homem atrás. Saíram de 

repente. 

─ Bom, eu já lhe deixei de volta . Agora você vai embora. Judiaram de nós. Queimaram 

pimenta em mim e tamparam você no buraco. Você leva estes urucuns com você. 

Passa este bem cheiroso no corpo. Quando o pessoal pedir para você, entrega a eles 

estes outros. Eles vão pegar ferida até morrer. 

O homem chegou em casa já de tardezinha. O pessoal todo comemorava, dizendo assim: 

─ Agora ele não vem mais. Ninguém vai salvar ele naquele buraco do tatu. Vamos 

namorar com a mulher dele. 



E uns discutiam com os outros, disputando a mulher bonita: 

─ Eu vou casar com ela. Você já tem a sua mulher. 

A mulher chorava muito com os olhos inchados. Lá pelas seis horas, ele chegou. 

─ Lá vem ele! Quem tirou ele de lá, se ele não tem mais nenhum parente? 

Sua mulher recebeu ele de novo, chorando muito. E eles foram dormir. 

No dia seguinte, ele passou urucum bem cheiroso nele e na mulher. Quando o pessoal 

chegou, pedindo um pouco para passar, o homem fez como o tatu e o japó tinham dado 

conselho. 

Vinãnã e Ilnukirã, todos animados, pintados de urucum, eles iam paquerando a mulher 

bonita, e caindo de um a um. Até que  morreram todos, envenenados pelo urucum. 

É o fim da história.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L7   História da Origem dos Remédios da Mata 
Os índios de antigamente, com pouco tempo que apareceram no mundo, pensaram e 

discutiram juntos sobre a vida deles dali para frente: 

─ Como será quando as pessoas adoecerem: Como vamos fazer para curar os doentes? 

─ Um bocado de nós vai morrer para surgir como remédio da mata. Os outros poderão 

viver usando estes remédios em que vamos nos transformar. 

Yushã Kuru, uma mulher chamada Fêmea Roxa, falou assim: 

─ Eu acho muito importante a idéia de vocês. Melhor é virar remédio. Vocês poderão. Eu 

vou ensinar a vocês. Vou ensinar aos nossos parentes. 

Os outros concordaram com essa idéia: 

─ Isso é verdade. Se você conhece bem, você vai nos ensinar. Vai ensinar para nossos 

filhos e nossos netos. 

Yushã Kuru, a Fêmea Roxa, deu muitos conselhos e surgiram os remédios. Uns eram 

venenos para matar: olho forte, Beru Paepa . Mijo amargo, Isü Muka. Outro para coceira, 

Nui. A velha Fêmea Roxa observava bem as folhas e os pés das árvores: 

─ Esse mato não é remédio forte. 

E assim foi. Surgiram muitos remédios, todos os remédios que têm na mata. Remédio bom que cura as 

pessoas. Bom para picada de cobra, picada de escorpião, aranha, reumatismo e fígado. 

A Fêmea Roxa, Yushã Kuru, conhecia bem todas as folhas desses remédios. Depois não 

ensinava a mais ninguém. Usava todos esses remédios sempre escondida de todo mundo.  

Até que um dia, a velha Fêmea começou a ensinar para neto dela, o tubo de sua 

filha. Ensinava a ele todos os remédios da mata que sabia. Ensinava também como 

preparar estes remédios. Também ensinava o remédio forte e venenoso para colocar feitiço 

no outro. E experimentava com ele para saber se ele tinha aprendido tudo que sua avó 

sabia. Aprendeu a preparar o veneno para botar feitiço no outro. E, as vezes, com mato 

venenoso, tirar o espírito da pessoa. 

Quando a mulher moça ou o homem rapaz crescia bonito, ela botava feitiço. Quando o 

homem era trabalhador, a mulher fazia artesanato e quando esculhambava com a velha Fêmea Roxa ela 

também botava feitiço para essas pessoas morrerem. Na aldeia, o povo não sabia o que a Fêmea Roxa 

fazia. Passou muito tempo sem ninguém perceber a situação. 

Um dia, o genro da velha Yushã Kuru foi caçar na mata. Quando saiu da caçada, resolveu ir pegar barro 

para fazer panela e tigela. O lugar onde pegavam barro para fazer cerâmica era o mesmo da caçada. 

Lá, o genro encontrou a velha Yushã Kuru e fez amor com ela. O genro veio escondido para 

pegar a velha sem avisar e fez o serviço com ela, que gritava: 

─ Me solta. Quem é que faz esse mal comigo? 

Quando o genro acabou, botou a velha Fêmea dentro do buraco onde tiravam o barro e 

correu pela mata. Yushã Kuru ficou lutando para sair. Até que conseguiu. Nessa hora, ela viu as costas do 

genro e falou assim: 

─ E homem morto aquele que me fez mal. 

Voltou para sua casa chorando. E pegou o mato venenoso no caminho para matar o genro. 

Quando chegou em casa, foi pescar no igarapé. Pegou piaba e mandim mole, temperou 

com o veneno e embrulhou na palha de Sororoca para muquinhar. 

Quando o genro chegou da caçada, ela deu o peixe para ele comer. No dia seguinte, ele 

morreu. Todo mundo chorava de dó. Até que o filho dele, neto dela, descobriu e disse 

assim: 

─ Olha, meu pai morreu porque minha avô envenenou ele. O nosso pai está morrendo por 

causa da minha avó. Ela é que sabe botar feitiço no outro. 

O neto foi pegar o cesto da avó. O cesto estava cheio de coração, tudo em fileirinha. 

Quando a velha Fêmea pegava o coração para botar feitiço e veneno, a pessoa morria. Ela 

colocava dentro do cesto arrumado em carreirinha. Cada um tinha um nome: um era aquele 

do homem trabalhador, outro da moça bem bonita. Tinha muita carreira no cesto grande da 

velha Fêmea, Yushã Kuru. 

O neto descobriu todos os segredos da velha e contou para o povo, que ficou todo 

assustado. 

─ Ah, essa velha feiticeira! Desse jeito, não presta para viver com nosso povo. Se ela 

mesmo não morrer, vai acabar com nosso povo. 



Então, resolveram matar Yushã Kuru. Muitos homens ajeitaram suas armas. Quando a 

velha Fêmea soube dessa conversa, fugiu para a mata. Eles caçaram, caçaram e nada de 

Yushã Kuru. Falaram com outro rapaz chamado de grilo zarolho, Teima Xliii Bata, e 

convidaram para ajudar na caçada da velha. Este rapaz era muito danado. Ele enxergava 

até muito distante. 

O rapaz grilo pulou no terreiro, olhou e falou: 

─ Lá está a velha Yushã sentada. Vocês podem ir, que vão encontrar com ela. 

As pessoas foram procurando, até que encontraram. Ela estava bem escondida, sentada. 

Falaram com ela. Ela acreditou na conversa e desistiu de fugir e acompanhou as pessoas 

no rumo da sua casa. Quando já estavam perto de sua casa, a velha Fêmea Roxa falou 

assim: 

─ Eu vou no mato cagar. 

E fugiu de novo. As pessoas caçaram e procuraram novamente. Não acharam. Então, 

voltaram para casa. 

De novo, convidaram o rapaz grilo para dar informação sobre a velha. O rapaz sempre dizia 

onde ela estava. As pessoas foram buscar a velha muitas vezes e ela fugiu muitas vezes. 

Até que  combinaram de enganar essa velha. O outro genro dela resolveu enganar. Quando encontrou a 

velha novamente, falou assim: 

─ Olha, minha tia, eu vim buscar a senhora, porque eu vou batizar seus netos e netas e 

queria que cantasse as nossas músicas para eles. 

A velha Yushã Kuru animou-se. Aceitou o convite do seu genro e voltou para casa. Quando estava 

chegando em casa, bem na chegada, o pessoal, que já estava esperando, matou a velha Fêmea Roxa. 

Dizem que foi assim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L8   História de um Homem muito Sovina 
Com nossos antepassados aconteceu assim: 

Era um homem chamado Yawa Xiku Nawa. Era só ele e a mulher dele. Não tinha nenhum 

filho. Yawa Xiku Nawa vivia só com sua mulher. 

Os outros parentes não faziam mais roçado, não plantavam mais. Só comiam o que esse 

casal tinha. Os parentes tinham acabado com seus legumes e começaram a passar fome. 

Não tinham mais nada. Não comiam mais nada. O fogo também não tinham mais. Foi o 

bacurau que apagara o fogo. Era tudo apagado. Eles viviam na miséria. Não tinham aonde 

conseguir o fogo e nem alimentação. Só conseguiam, e com a maior luta, deste homem, 

Yawa Xiku Nawa. 

─ Eu vim buscar o talo de macaxeira. 

O parente dizia e ele respondia: 

─ Você veio buscar? 

Yawa Não dava de boa vontade os legumes para eles. 

E ninguém podia tirar os legumes sem o dono. Porque tinha todo tipo de cabas e cobras. 

Ninguém podia roubar, senão as cobras picavam e as cabas ferravam. 

Yawa Xiku Nawa, judiava, dando só talo liso, sem o olho da maniva. Os parentes plantavam 

e não nascia nada. 

─ Não está nascendo. É Yawa Xiku Nawa que está sovinando e judiando com a gente. 

Voltavam e pediam. 

─ Vou plantar milho. Me dá semente de milho, parente? 

Yawa torrava o milho antes de dar para eles. 

Eles traziam e plantavam. Mas não nascia nada. 

─ Vim pegar mudubim. 

De novo, ele torrava o caroço. Os parentes plantavam e não nascia. 

─ Vim pegar filho de banana. 

Rias ele tinha criação de aranha, cobra e todos os marimbondos no roçado. E eles não 

conseguiam tirar o filho de banana. 

Então, como eles estavam sofrendo demais, pensaram assim: 

─ Como é que nós vamos fazer com o Yawa Xiku Nawa? Ele é muito sovina. Como nós 

vamos pegar os legumes deste sovina? 

Foi um passarinho encantado, que se chamava Txu Txu, quem conseguiu pegar a maniva 

para eles. O nome antepassado do passarinho era Na Be Tivi. Diz que o passarinho tinha 

dois nomes. 

Foi logo o Txu Txu, passarinho encantado, quem conseguiu o talo de macaxeira. Ele ficou 

escondidinho até que conseguiu cortar todo tipo de maniva. Ele entregou para os parentes e eles 

plantaram. Quando a roça já estava boa de cozinhar para comer, eles foram pedir o tição para fazer fogo. 

Como Yawa era muito malvado, apagou o tição e deu para eles. 

Assim, não teve jeito deles acenderem o fogo. 

O calango também conseguiu o milho para eles. Foi assim: 

Quando o calango chegou perto da casa, viu a mulher de Yawa Xiku Nawa debulhando 

milho. Ele pensou: 

─ Vou roubar uma coisa. 

Sentou perto da mulher e falou: 

─ Eu posso te ajudar: 

A mulher consentiu, mas ficou desconfiada de que ele era ladrão. 

─ Você não leva nenhum caroço. 

E ela contava os caroços tudinho. 

O calango conseguiu derramar os caroços. Enquanto a mulher ajuntava, contando, o 

calango conseguiu colocar um caroço debaixo da língua. A mulher percebeu e falou: 

─ Ainda falta um caroço. Onde está? Abre a mão. 

Ele abriu. 

─ Levanta. 

Ele levantou. 

Ela revistou ele todinho, mas não conseguiu encontrar os caroços. Então, ela rasgou as 

duas mãos dele, os dois pés e a boca. E jogou ele no meio do terreiro. 

As formigas vieram e morderam ele. Ele acordou e foi embora. A mulher falou: 

─ Ele está levando o caroço de milho. Agora vão poder aumentar a roça por lá na área 

deles. 



Os parentes plantaram e nasceu um pé de milho bonito. Mas não tinha como cozinhar para 

comer. Sofriam. Colocavam no sol para assar. Mas não assava do jeito que eles queriam. 

Eles achavam ruim. Não prestava comer o milho. E a macaxeira que havia nascido também 

não prestava. Eles sofriam e pensavam: 

─ Como nós vamos fazer? Como vamos conseguir o fogo?  

Então, a curica encantada disse: 

– Sou eu quem vou buscar o fogo para vocês. Porque vocês estão sofrendo demais. Vou 

pegar o fogo. Vocês vão ver. Procurem onde tem um toco seco, bom de fogo, para a gente 

jogar o fogo dentro. O mulateiro é o melhor pau de fogo. Esses outros paus não são bons 

de fogo. 

Eles começaram a procurar e acharam um pé de mulateiro seco, muito bom de fogo. 

A curica foi na casa do homem sovina e viu ele torrando milho. Sentou-se ao lado e ficou 

chorando. Rodeava em volta dele, sem conseguir fogo. 

O índio sovino então disse: 

─ Você é uma curica muito teimosa. E já está me aborrecendo. 

Pegou uma lenha cheia de brasa e jogou na cabeça da curica. A curica abaixou a cabeça, 

foi embora e deixou a brasa cair no chão. Então, ela pegou a brasa no bico, que era, na 

época, do tamanho do bico do tucano. Foi neste dia que a curica queimou o bico dela quase 

todo. Ficou com ele bem curtinho até hoje. 

E foi assim que a curica conseguiu roubar o fogo. 

Na hora que chegou, a curica jogou a brasa dentro do oco desse mulateiro e pediu para 

outros pássaros cobrirem com as suas asas para a chuva não apagar a brasa. 

A curica voou e foi colocar o bico numa vertente bem grande para salvar o bico que já 

estava quase todo queimado. Ela já estava com os olhos vermelhos e a beira dos olhos 

toda branca. Foi nesse dia que a curica ficou com o bico torto e curtinho. 

Enquanto isso, os outros parentes reuniram-se e cobriram o mutlateiro com suas asas para 

salvar a brasa. A arara e esses outros pássaros que têm a pena vermelha foram os que 

salvaram a brasa para terem o fogo. O último pássaro que chegou foi o anu. Por isso, o ano 

é cinzento, por causa da fumaça do mulateiro. 

Mas um outro parente antepassado, por nome Yawa Yui, Jacaré do Igarapé, resolveu pegar também 

manivas do Yawa Xiku Nawa. Chegou no roçado e encontrou todos os tipos de animais: arraia, pico de 

jaca, jararaca e todos os tipos de insetos que só o dono podia afastar. Nawa Yui recebeu ferradas no meio 

dos olhos. Depois, os marimbondos e cabas perseguiram ele. Nawa Yui saiu correndo até que dentro da 

água de um igarapé para se proteger. Mas não tinha jeito. Quando ele vinha olhando para ver se as cabas 

já tinham sumido, elas estavam lá no mesmo lugar, esperando por ele. Nawa Yui ficou pensando: 

─ Eu não vou mais voltar para casa. Vou me transformar num jacaré. 

É por isso que o jacaré ficou com os olhos inchados, no lugar onde as cabas ferraram. 

Os outros parentes resolveram procurar Nawa Yui, pensando que ele ficara perdido no mato. Foram na 

casa do Yawa Xiku Nawa e perguntaram por ele: 

─ Eu não vi, não — respondeu Yawa. 

Os parentes foram ficando com muita raiva, culpando o Yawa por ser tão miserável e por ter desaparecido 

com Nowa Yui. Resolveram matar ele para ficar com seus legumes e poder 

produzir mais macaxeira, banana e cará. 

Ficaram pensando: 

─ Como é que nós podemos fazer? Se nós matamos ele no limpo, os animais dele vão nos comer. Não 

temos onde matar. Só se fizermos um buraco debaixo da terra com a ajuda dos cunhados. 

Nessa hora, estava passando um filhote de tatu. 

─ Meu cunhado, queremos matar Yawa Xiku Nawa. Você faz um varadouro no aceiro do 

roçado dele, para varar perto dia casa dele. 

Todos os tipos de tatus ajudaram a cavar este buraco: O tatu ferrugem, o tatu rabo de couro, o tatu 

canastra. Até que conseguiram chegar bem pertinho de onde a mulher fazia 

fogo. Yawa Xiku Nawa estava ao lado, fazendo os instrumentos dele, flecha e arco. 

O tatu canastra chegou bem alegre de volta na casa dos parentes e deu a notícia de que Yawa Xiku Nawa 

estava lá no terreiro com a mulher, trabalhando e comendo cesta de cará 

assado. 

Os parentes então vieram pelo buraco. E, encantados em pássaros, começaram a flechar o 

homem. Quem começou foi o japó. Depois os outros acabaram de matar ele com flechadas. 

─ Agora vamos ficar com os legumes e a casa dele. 

Abriram então o homem para ver o corpo dele. Quando abriram, era um imenso fel azul. Os parentes 

resolveram passar o fel no corpo. 



Quando o marimbondo espalhou o fel em cima da cabeça, ficou bem bonitinho, todo azulzinho. 

A arara pegou o sangue e passou no pescoço. Daí que sua cor ficou vermelha. 

Quando o parente que havia saído para avisar os outros chegou, encontrou seus companheiros todos 

pintados de vermelho do sangue e de azul do fel. Ele deu um grito, 

correu em cima da cumieira da casa: 

─ Vocês já mataram o homem. Agora eu vou levar o paneiro de algodão dele para fazer 

rede. 

De aculá, veio o jacamim, correndo e gritando. Pisou na cinza, escorregou e caiu. Melou a 

bunda de cinza. E todos que foram chegando, iam se melando e ficando diferentes. Depois, 

cada qual foi se enxugar nos olhos de pau: a arara, o jacamim, o mutum e os demais pássaros. Cada qual 

voou e sentou-se num galho de pau para secar. 

Foi assim que os pássaros se espalharam. Cada qual com sua característica diferente e seu canto próprio. 

O último foi o beija-flor. Ele queria fazer a mesma coisa, mas não conseguiu. 

Toda vez que sentava num pau, o galho quebrava com ele. Então, os outros pássaros pediram para ele se 

separar. O beija-flor saiu voando e cantando com o paneiro de algodão 

de Yawa. E conseguiu se sentar nos galhinhos bem fininhos. Os outros se enxugaram e se 

separaram também. Por isso, até hoje, os pássaros são separados. 

Com nossos antepassados aconteceu assim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L9   Pré-História da Arara Encantada 
Vivia muita gente morando aqui e acolá. Eram os povos antigos. Existia nesse tempo uma 

arara encantada. Ela vivia visitando o cunhado dela, um mestre de fazer a festa de gavião, 

o txiri Nesta festa, os antigos aprendiam as vozes do mestre do Dua Iba e Siã e do homem 

Shata. 

Em outra terra, onde moravam outros parentes, a arara encantada se casou com uma 

mulher tinha mais seus próprios parentes, tinha perdido todos. Casada com essa mulher 

sem parentes, as parentes mulheres da arara encantada aprenderam a música, a dança, a 

fala e todo o seu saber. Os beiços dela eram como os dos macacos, todos furadinhos. 

Tinham enfeites de rabo de macaco, pena de arara canindé, pena do pássaro dorminhoco. 

Era uma lindeza! 

Assim, ela vivia com os cunhados. Essas penas todas eram os cunhados que tiravam. 

Quando a arara resolveu ir embora mesmo, juntou seus cunhados: 

─ Bem, meus cunhados, eu não quero mais morar neste lugar, porque sua irmã morreu. 

Vou voltar para meus parentes. Já estou há muito tempo aqui. 

Voltou para sua aldeia e avisou que ia passar na aldeia do Dua Ibã e Siã e do homem 

Shata. 

─ Estas pessoas são valentes. São pessoas que não têm chefe. Os mais valentes são o 

Mãku Pata e Piru Biski. Meus cunhados, se estes homens me matarem, vão sair canções do meu espírito. 

Prestem atenção que o sol vem bem claro, depois nublado, escuro, como se fosse chuva. Repara que 

quando estiver amanhecendo, já clareando, vem um papagaio estrela para a cumieira da casa, cantando 

“bairu, bairu”, para lá e pra cá. No outro dia, se aparecer um japinim cantando txã, txã, txã”, podem 

acreditar que é adivinhando minha morte. 

A arara encantada saiu e dormiu no meio de viagem. Depois de viajar sete dias, chegou na aldeia do Dua 

Iba e Siã e do homem Shiata. Os dois homens valentes não estavam em casa. Andavam caçando. Só 

estavam os dois chefes. Na casa do chefe, a arara encantada foi bem recebida. O chefe disse: 

─ Este homem é aquele que nós já ouvimos falar dele: a arara encantada. Vamos dar comida pra ele. 

Deram caiçuma de macaxeira com folha e jerimum. Ele comeu. Depois o chefe perguntou. 

─ Por que você vem voltando de novo? 

─ Meu cunhado me deu a irmã dele em casamento. Morei muitos anos com eles. Depois 

ela morreu e eu não podia mais morar com eles. Vou voltar para os meus parentes. 

─ Ah! É esse o motivo? Não vai, não. Amanhã você vai. Hoje vamos conversar e comer. 

Minha mulher está fazendo comida para nós. Quando chega gente na aldeia, o chefe não deixa passar. 

Primeiro vamos comer. 

A arara parou na casa do chefe. Trouxeram mais comida: caiçuma, mingau de banana, macaxeira com 

folha e mudubim torrado. Estavam descansando na casa do chefe quando 

os dois valentões Mãku Pata e Piru Biski chegaram: 

─ É aquela a arara encantada? Eu vou matar para pegar o mistério mais forte. 

Um valente pegou na borduna e noutro pegou sua faca de taboca. Sem pedir ordem ao chefe, entraram na 

casa e mataram a arara no chão. Olharam os furadinhos dois beiços 

dela e esticaram. O resto do corpo enterraram. 

Aconteceu tudo como a arara tinha avisado para o cunhado: o tempo escuro, o papagaio 

cantando “bairu, bairu”, e o japinim cantando “txã, txã”. O cunhado logo imaginou e se 

preparou para vingar a morte da arara. Fizeram flechas e lanças e todos tipos de arma. Juntaram toda a 

gente que tinha na aldeia e saíram. Dormiram no meio de viagem. No outro dia, encontaram o pessoal que 

tinha matado a arara encantada. Eles estavam trabalhando em uma construção, fazendo casa para o chefe 

deles. Na travessia de um igarapé, encontraram Siã. Quando pisaram na ponta das palhas, Siã viu os 

outros armados, aprontando as bordunas, flechas e lanças. Deixou as palhas de cobrir e correu. Avisou os 

seus parentes que os parentes da arara tinham chegado para vingar sua morte. O chefe 

falou: 

─ Não vão correr. Senão eles matam todos e pegam as mulheres, os filhos e os parentes 

do Dua Ibã e Siã. 

Quando os inimigos chegaram, o pessoal da aldeia não reagiu. Eles ouviram o conselho do 

chefe. Os inimigos esqueceram a briga, porque o pessoal da aldeia não fez nada. Assim, todos ficaram 

amigos e começaram a fazer festa de gavião, o txiri. Aquele que matou a arara encantada devolveu o 

beiço para o cunhado responder em canções. Devolveu não, só mostrou. Cada furo que ele tinha no beiço, 

era uma canção. O cunhado da arara perguntou: 

─ É esse o beiço do meu cunhado? 

─ Não, este é o da minha própria canção e guardou. 



O cunhado achou a roupa da arara encantada e chorou muito. Achou a arara canindé que era criação da 

arara encantada. 

─ Essa é a roupa do meu cunhado que morreu? 

─ Não, essa roupa foi minha mulher que fez e me deu. 

─ Essa é a arara do meu cunhado? 

─ Não, essa arara eu peguei. 

O Dua Siã! guardou tudo. Já estava com medo do cunhado da arara encantada. Aqueles que foram vingar 

a morte dela já estavam cansados e com fome. Resolveram ir embora e não brigar mais. Já tinham matado 

a arara mesmo. Todos aceitaram. Quando voltaram para casa, jogaram fora suas armas. Jogaram no aceiro 

do roçado, no toco do mamoeiro. 

 

L10 

O Sapo Encantado 

Tua Yuxibu é o sapo, o canoeiro, o que mais tem. Ele sempre canta no verão. Vai desovar na praia. E as 

pessoas comem este sapo. 

A história começa assim: tinha um homem que ficou encantado de Tua Yuxibu. O nome desse homem era 

Ixã. 

Ixã caçava no mato e nunca encontrava a caça. Não matava nada! Os filhos começavam a 

chorar muito. Queriam comer caça. Ixã via as pessoas pegando aquele sapo e foi pegar também para 

poder comer. Ele fez isso umas cinco vezes. Um dos sapos se encantou numa pessoa e foi falar com ele: 

─ Ixã, o que que você vai fazer? 

─ Eu ando querendo pegar sapo para comer. 

O sapo encantado de gente falou assim: 

─ Ah, você veio me pegar para comer? Eu vou dar uma arma para caçar outro animal, porque você está 

acabando conosco. Já somos pouquinhos e você ainda come a gente. Vou lhe dar uma arma para caçar. 

Então o sapo pegou uma palheta daquelas que existiam antigamente, do próprio encantado. 

Uma palheta para fazer um tipo de mingau. Mandou botar água no fogo e também mexer a 

água com a palheta. 

lxã mesmo quem mexeu. Apareceu carne, peixe de todo tipo. Ele deu para os filhos comerem. 

Foi indo, foi indo, foi indo.., até que o Ixã desapareceu. Desapareceu num poço bem grande! 

Ele tinha um filho, um rapaz já crescendo, que começava a botar roçado. Botou o roçadinho dele, 

trabalhando no sol. Era só ele mesmo quem botava roçado. A mãe dele começou a reclamar: 

─ Ah, meu filho, tinha seu pai e seu pai desapareceu lá no poço e justamente agora. Eu 

vou até lá no poço ver se encontro ele! 

A mãe desceu lá no poço e gritou pelo Ixã, que era o marido dela: 

─ Ixã, vem trabalhar com seu filho, que ele está sofrendo sozinho! 

─ Eu vou amanhã. Vou com o pessoal. Pode aprontar de manhãzinha, fazer o quebrajejum, que eu já vou 

chegar. 

Quando no outro dia deu uma base de oito horas, a mulher de Ixã olhou no caminho. De lá vinha um 

monte de gente, toda qualidade de peixes encantados de gente. Ela mandou eles subirem. E quando 

chegaram numa sala bem grande, que era a casa de antigamente, a mulher perguntou: 

─ Quantas pessoas têm? Quem mais ainda vai aparecer? 

Aquele monte de gente encantada que veio ajudar o filho dela no roçado desconfiou da mulher e saiu 

correndo. No que correram, a mulher agarrou o marido dela, que era encantado de sapo. Pedia para ele 

não ir junto. 

Nessa hora, o marido virou uma mutuca bem azulzinha. Quando a mulher quis pegar o 

marido encantado, a mutuca escapuliu da mão dela. E assim é até hoje... 
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monte de gente, toda qualidade de peixes encantados de gente. Ela mandou eles subirem. E quando 

chegaram numa sala bem grande, que era a casa de antigamente, a mulher perguntou: 

─ Quantas pessoas têm? Quem mais ainda vai aparecer? 

Aquele monte de gente encantada que veio ajudar o filho dela no roçado desconfiou da mulher e saiu 

correndo. No que correram, a mulher agarrou o marido dela, que era encantado de sapo. Pedia para ele 

não ir junto. 

Nessa hora, o marido virou uma mutuca bem azulzinha. Quando a mulher quis pegar o 

marido encantado, a mutuca escapuliu da mão dela. E assim é até hoje... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L11   História do Povo Kulina 
Com nossos antepassados aconteceu assim. Eu vou contar para vocês. 

Antes de existirem as mulheres, eram dois homens. Chamavam-se Vinãnã e Ilnukirã. Só 

existiam estes dois homens. 

Essa geração fez o plantio com muita dificuldade. Plantaram mandioca e banana. Só se 

alimentavam de coisas da mata. Comiam coco de uricuri e jarina, sem nenhuma carne. Era 

muita dificuldade. 

Quando terminaram de fazer esse plantio, saíram para caçar. Iam tentar matar algum bicho 

para comer. Combinaram que eles iam voltar quando o roçado estivesse maduro, mais ou 

menos três meses depois. Nesse período, eles deviam viver comendo só frutos do mato: 

pama, uricuri, jarina, coco de jaci, etc. 

Quando eles já estavam de volta da caçada, dormiram no acampamento perto do plantio 

deles. Então, Vinãnã combinou que ia até o plantio para ver como estava. Ilnukirã ficou para fazer o 

tapiri, enquanto o Vinãnã ia ver o plantio. Ilnukirã recomendou a Vinãnã não 

mexesse e comesse de nada, enquanto não estivessem os dois juntos. 

Quando Vinãnã chegou no plantio, o milho já estava secando. O milho já estava para comer. Sentia-se 

alegre e experimentou comer uma espiga. Esqueceu do que Ilnukirã tinha 

recomendado: tirou a folha, comeu e jogou o sabugo. Depois foi encontrar com Vinãnã. 

Chegando no acampamento, Ilnukirã perguntou como estava o plantio. Ele respondeu que 

estava bom, que a roça tinha muito mato e que o milho já estava maduro e secando suas 

espigas. Ilnukirã perguntou se estava já bom de fazer a pamonha, se estava verde. E 

perguntou se ele tinha mexido e comido alguma coisa. Vinãnã não respondeu, ficou calado. 

Ele pediu então para Vinãnã mostrar os dentes. Então, ele achou um pedaço de milho nos 

seus dentes. 

Ilnukirã ainda perguntou uma segunda vez se ele tinha comido alguma coisa. Vinãnã 

sempre negava. 

─ Você comeu e quase me enganou! Podia ter dito que tinha comido. Mas preferiu me 

enganar. Eu vou tirar seus beiços. 

Ilnukirã mordeu os beiços do Vinãnã. Mordeu até que tirou os beiços fora. Fez cócegas nele por todo 

canto: 

─ Vai embora, mentiroso — e empurrou ele. 

Na hora que Vinãnã foi dormindo, virou um passarinho chamado Ni Saputa, um passarinho que adivinha 

a caça. 

Depois que virou passarinho, Vinãnã passou a ser um sinal na mata. Se ele canta do lado 

direito, é uma caça que a gente vai matar. Se canta do lado esquerdo, É uma caça que a 

gente vai espantar ou alguém que está chegando em casa. 

Ilnukirã dormiu no acampamento e no dia seguinte foi ver como estava o plantio. Quando 

foi andando, chegou na casa dos Kulina. Estavam só as mulheres em casa. 

Ele perguntou duas vezes quem eram elas. Ele já estava pensando em namorar com uma 

das mulheres Kulina. Seus relação com mulher, nunca tinha namorado. 

Os kulina neste tempo não usavam roupas. Ele podia ter encontrado com alguma nação 

que usasse roupa, mas encontrou os Kulina. 

Então, ele combinou com a mulher. Mas não conseguiu namorar, porque não sabia. Só na 

segunda vez, foi que conseguiu. Consegui depois namorar mais outra mulher também e 

saiu. 

Quando ele saiu, os homens chegaram. Ele encontrou os homens kulina asssim que estava saindo. Então, 

eles conversaram. Depois passaram a morar juntos. 

Os nossos antepassados viveram assim naquela geração junto com os Kulina. 

 

 

 

 

 

 

 



C1  A formiguinha e a neve 

Pois é, uma formiguinha gostava muito de fofoca, gostava muito de conversar. Aí, ela, no tempo frio, no 

tempo de geada, — e toda formiga também gosta muito de carregar, gosta muito de roubar, não é? — ela 

ia no moinho roubar fubá. Aí quando ela já vinha embora, já com frio, aí a geada prendeu o pezinho dela 

com o bolinho de fubá dela na cabeça, não é? 
Aí o sol veio, derreteu a geada, ela foi em casa, guardou o fubazinho dela e em vez de mexer o anguzinho 

dela, não, foi tirar pergunta. 

Aí foi na casa do sol: 

— Ô sol, você é tão forte que você derreteu a geada que estava presa no meu pezinho! 

Aí o sol respondeu pra ela: 

— Eu sou tão forte que a nuvem me tapa! 

Ela foi na casa da nuvem: 

— Ô nuvem, como você é tão forte que você tapa o sol e o sol derreteu a geada que prendeu o meu 

pezinho? 

Aí a nuvem falou: 

— Eu sou tão forte que o vento me toca. 

Ela foi na casa do vento: 

— Ô vento, como você é tão forte que sopra a nuvem, a nuvem tapa o sol, o sol derreteu a geada que 

estava prendendo o meu pezinho? 

Aí o vento falou: 

— Eu sou tão forte que a casa me tapa. 

Aí ela foi na casa: 

— Ô casa, como você é tão forte que você tapa o vento, o vento toca a nuvem, a nuvem tapa o sol, o sol 

derreteu a geada que estava prendendo o meu pezinho? 

Aí a casa: 

— Eu sou tão forte que o rato me fura. 

Aí ela foi na casa do rato: 

— Ô rato, como você é tão forte que você fura a casa, a casa tapa o vento, o vento toca a nuvem, a nuvem 

tapa o sol, o sol derreteu a geada que estava presa no meu pezinho? 

Aí o rato falou: 

— Eu sou tão forte que o cachorro me pega. 

Aí ela foi na casa do cachorro: 

— Ô cachorro, como você é tão forte que você pega o rato, o rato fura a parede, a parede tapa o vento, o 

vento toca a nuvem, a nuvem tapa o sol, o sol derreteu a geada que estava presa no meu pezinho? 

Aí o cachorro falou: 

— Eu sou tão forte que a onça me pega. 

Aí ela foi na casa da onça: 

— Ô onça, como você é tão forte que você pega o cachorro, o cachorro pega o gato, o gato pega o rato, o 

rato fura a parede, a parede tapa o vento, o vento toca a nuvem, a nuvem tapa o sol, o sol derreteu a geada 

que estava presa no meu pezinho? 

Aí ela disse: 

— Eu sou tão forte que o caçador me mata. 

Aí ela começou a ficar brava: 

— Ô caçador, como você é tão forte que você pega a onça, a onça pega o cachorro, o cachorro pega o 

gato, o gato pega o rato, o rato fura a parede, a parede tapa o vento, o vento toca a nuvem, a nuvem tapa o 

sol, o sol derreteu a geada que estava presa  no meu pezinho? 

Aí o caçador: 

— Eu sou tão forte que a morte me mata. 

Aí ela falou para a morte: 

— Ô morte (gritando já), como você é tão forte que você mata o caçador, o caçador mata a onça, a onça 

pega o cachorro, o cachorro pega o gato, o gato pega o rato, o rato fura a parede, a parede tapa o vento, o 

vento toca a nuvem, a nuvem tapa o sol e o sol derreteu a geada que estava presa no meu pezinho? 

Aí a morte: — Eu sou tão forte que te mato. 

Plat! Passou o pé nela, matou ela e pronto. Ela não comeu o anguzinho dela, não é? Ficou só tirando 

pergunta. Se ela fosse comer o anguzinho dela, quietinha, ela tinha enchido a barriga dela e não tinha 

morrido.   Informante: Luzia Maria Santan (Em Frade, Cáscia (org.) Contos populares fluminenses. Rio de Janeiro, Secretaria de 

Estado de Cultura; INEPAC, sd,  v.1, p.13-16)http://www.jangadabrasil.com.br/revista/setembro82/es8200901.asp 

http://www.jangadabrasil.com.br/revista/setembro82/es8200901.asp


C2 A gulosa disfarçada 
Um homem casara com excelente mulher, dona de casa arranjadeira e honrada mas muito gulosa. Para 

disfarçar seu apetite fingia-se sem vontade de alimentar-se sempre que o marido a convidava nas 

refeições. Apesar desse regime, engordava cada vez mais e o esposo admirava alguém poder viver com 

tão pouca comida. Uma manhã resolveu certificar-se se a mulher comia em sua ausência. Disse que ia 

para o trabalho e escondeu-se num lugar onde podia acompanhar os passos da esposa. 

No almoço, viu-a fazer umas tapiocas de goma, bem grossas, molhadas no leite de coco, e comê-las todas, 

deliciada. Na merenda, mastigou um sem número de alfenins finos, branquinhos e gostosos. Na hora do 

jantar matou um capão, ensopou-o em molho espesso, saboreando-o. À ceia, devorou um prato de 

macaxeiras, enxutinhas, acompanhando-as com manteiga. 

Ao anoitecer, o marido apareceu, fingindo-se fatigado. Chovera o dia inteiro e o homem estava como se 

estivesse passado, como realmente passara, o dia à sombra. A mulher perguntou: 

— Homem, como é que trabalhando na chuva você não se molhou? 

O marido respondeu: 

— Se a chuva fosse grossa como as tapiocas que você almoçou, eu teria vindo ensopado como o capão 

que você jantou. Mas a chuva era fina como os alfenins que você merendou e eu fiquei enxuto como as 

macaxeiras que você ceou. 

A mulher compreendeu que fora descoberta em seu disfarce e não mais escondeu o seu apetite ao marido. 

  
Informante: Leopoldino Viana de Melo. Macaíba, Rio Grande do Norte 

(Em Cascudo, Luís da Câmara. Contos tradicionais do Brasil. Belo Horizonte, Itatiaia; São Paulo, Editora da Universidade de São 
Paulo, 1986. Reconquista do Brasil, 2ª série, 96, p.217) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C3 A mulher do piolho  
Era uma vez um homem muito circunspeto e cioso de sua personalidade. Muito moço teve a dita ou 

desdita de casar com uma mulherzinha extrovertida e por demais faladeira. Num dia de domingo, depois 

do almoço, o homem estava sentado debaixo de uma árvore, tomando fresco, quando a mulher veio para 

junto, querendo lhe catar cafuné. 

De bom grado o homem deitou a cabeça no seu colo. Cafuné para cá, cafuné para lá, acabou por cochilar, 

enquanto a mulher já meio distraída mexia nos seus cabelos. De repente algo estranho atravessou 

correndo o couro cabeludo do homem. 

Mais que depressa a mulher diligenciou uma busca meticulosa, terminando por encontrar um piolho. 

— Um piolho!... Acorde marido! Olhe um piolho na sua cabeça. 

O homem acordou assustado e logo viu o piolho esborrachado entre os polegares da esposa. Encabulou, 

mas nada disse. Porém a mulher não parou mais de falar durante a tarde. A noite chegou e ela falando. O 

homem calado estava, calado continuou. Noite a dentro, volta e meia, a mulher exclamava: — Marido, o 

piolho!... 

No dia seguinte, indo bem cedo para a feira fazer as compras, percebeu que a mulher contava a todos 

quanto cruzavam o seu caminho o achado da véspera. 

— Gente, não lhe conto! Ontem eu encontrei um piolho na cabeça do meu marido. 

— Um piolho! — Quem ouvia se escandalizava e com justa razão. 

— Sim, senhor. Um p-i-pi-o-l-h-o-lho. 

O marido cada vez mais aborrecido, calado estava, calado continuava. Entrava dia, saía dia, dormindo ou 

acordada, a conversa da mulher convergia somente para o malfadado achado. 

Por fim, já furioso, o marido arranjou uma mordaça de cachorro e pôs na boca da esposa. Ela pareceu 

meio sufocada mas teve medo de protestar e se conservou em silêncio. Assim o homem acreditou ter 

solucionado a questão. Mas sua alegria durou pouco. Na feira, em casa, na missa, toda a vez que alguém 

olhava para os dois, ela não perdia tempo. Esfregava a unha do polegar direito da no esquerdo, como se 

estivesse matando um piolho, e apontava depois para a cabeça do marido. 

Em desespero de causa, o marido carregou com ela para a beira de um rio fundo. Atou aos seus pés uma 

pedra e lhe deu um empurrão. A pobrezinha caiu na água e começou a se debater, tentando se manter à 

tona. Mas quando percebeu pessoas que corriam em seu socorro, suspendeu os braços acima da cabeça e 

fez o gesto de esfregar as unhas dos polegares. Foi afundando, se afogando, mas sem deixar de fazer o 

gesto de matar um piolho. 

Satisfeito, o homem voltou para casa, crente de ter se livrado da desmoralização. Mas no dia seguinte, 

quando foi à feira, todos se dirigiram a ele como o marido da mulher do piolho. Repetindo o que ele 

pensava ter sepultado. Assim acaba a história. 
(Em Viana, Hildegardes. "A mulher do piolho". A Tarde. Salvador, 09 de outubro de 1967, primeiro caderno, p.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C4  Adivinha, adivinhão 
Era uma vez um homem muito sabido mas infeliz nos negócios. Já estava ficando velho e continuava 

pobre como Jó. Pensou muito em melhorar sua vida e resolveu sair pelo mundo dizendo-se adivinhão. 

Dito e feito. Arranjou uma trouxa com a roupa e largou-se. Depois de muito andar chegou ao palácio de 

um rei e pediu licença para dormir. Quando estava ceando o rei lhe disse que o palácio estava cheio de 

ladrões astuciosos. Vai o homem e se oferece para descobrir tudo, ficando um mês naquela beleza. O rei 

aceitou. No outro dia, o homem passou do bom e do melhor e não descobriu coisa alguma. Na hora de 

cear, quando o criado trazia o café, o adivinho exclamou, referindo-se ao dia que passara: 

— Um está visto! 

O criado ficou branco de medo porque era justamente um dos larápios. No dia seguinte veio outro criado 

ao anoitecer e o adivinhão repetiu: 

— O segundo está aqui! 

O criado, também gatuno, empalideceu e atirou-se de joelhos, confessando tudo e dando o nome do 

terceiro cúmplice. Foram presos e o rei ficou satisfeito com as habilidades do adivinho. 

Dias depois roubaram a coroa do rei e este prometeu uma riqueza a quem adivinhasse o ladrão. O 

adivinho reuniu todos os criados numa sala e cobriu um galo com uma toalha. Depois explicou que todos 

deviam passar a mão nas costas do galo. O adivinho, cada vez que alguém ia meter o braço debaixo da 

toalha, fazia piruetas e dizia alto: 

—Adivinha, adivinhão. A mão do ladrão! 

Todos acabaram de fazer o serviço e o adivinho mandou que mostrassem a palma da mão. Dois homens 

estavam com as mãos limpas e os demais sujos de fuligem. 

— Prendam estes dois que são os ladrões da coroa! 

Os homens foram presos e eram eles mesmos. A coroa foi achada. O adivinho explicou a manobra. O 

galo estava coberto de tisna de panela, emporcalhando a mão de quem lhe tocasse nas costas. Os dois 

ladrões não quiseram arriscar a sorte e por isso fingiram apenas que o faziam, ficando com as mãos 

limpas. 

O rei deu muito dinheiro ao adivinhão e este voltou rico para sua terra. 

  

[Versão registrada por Luís da Câmara Cascudo, informada por Benvenuta de Araújo, em Natal, RN] 

(Brandão, Téo. Seis contos populares do Brasil. Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Folclore; Maceió, Universidade Federal de 

Alagoas, 1982, p.46-47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C5 O segredo da abelha Terezinha Caldas 
A abelha, a aranha e a cigarra eram irmãs. 

As duas mais velhas viviam ativas, sempre a trabalhar; uma colhendo o pó das flores para fazer o mel, a 

outra a tecer noite e dia, uma fiandeira. A mais moça, a cigarra, anunciava o verão, cantando e alegrando 

a todos, com suas toadas e seus psius ritmados. 

Uma tarde, chegou um mensageiro avisando as três irmãs que sua mãe, muito doente, as mandava 

chamar, para abençoá-las antes de morrer. E a aranha falou assim:  

— Diga à minha mãe que estou fazendo uns pontos difíceis; assim que terminar, lá chegarei. 

E a cigarra falou assim: 

— Diga à minha mãe que estou dando o terceiro psiu; assim que terminar, lá chegarei. 

E a abelha, no meio da grande faina, no trabalho da colméia falou assim: 

— Filhos meus, parai e deixai tudo aí, até que eu volte; pois vou já ver minha mãe. 

E lá no seu leito, a moribunda sentenciou:  

— Aranha, filha ingrata, nunca poderás terminar teu trabalho. Será ele sempre desfeito por alguém, 

principalmente pelas empregadas arrumadeiras.  

E é o que sempre acontece. 

— Cigarra, filha ingrata, cantarás, cantarás, até rebentar pelas costas. 

E é o que sempre acontece. 

— Abelha, filha boa, que tudo deixou por mim, os homens nunca saberão o segredo do fabrico do mel... 

E ainda hoje, mesmo colocada em caixa de vidro, a abelha tapa tudo com cera e não deixa ver fazer o 

mel... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C6 História de João Grilo 
Era uma vez um moço muito preguiçoso, por nome João Grilo, casado de novo, mas não queria trabalhar. 

A mulher apertou com ele, que precisava ganhar mais, pois eles viviam de alugar o pasto para os 

tropeiros, naquele tempo, a vintém por cabeça, ché! o que dava? 

João Grilo pensou, pensou e falou: 

— Vou ser adivinhador! 

Pegou três cavalos, dos melhores, que estavam de pouso, levou para o meio do matão e escondeu bem. 

Os tropeiros, no outro dia, procuraram que procuraram, nada de encontrarem os cavalos. João Grilo 

propôs a eles adivinhar onde estavam os cavalos. Aceitaram. Arranjou um pouco de cinza e traçou, traçou 

no terreiro, fez umas historiadas e disse: 

— Estão em tal e tal lugar, uma picada às direitas da estrada larga, no matão. Os tropeiros voltaram 

contentes com os cavalos e deram uma boa gratificação a João Grilo. 

Ele foi se mostrar à mulher: 

— Eu não disse que arranjava o dinheiro? 

Depois mandou escrever um letreiro em cima da porta de sua casa: João Grilo, adivinhador. 

Foram contar pro rei. O rei mandou buscar  tal para o palácio e fazer a ele umas perguntas. 

Se não respondesse, a cabeça dele voava pelos ares. 

Fechou uma porca num quarto e mandou que ele adivinhasse. João Grilo se viu perdido, coçou a cabeça e 

falou: 

— Agora é que a porca torce o rabo. 

O rei gostou muito, pegou um grilo e fechou a mão. 

— Me diga, então, o que é que eu tenho na mão? 

O nosso homem lida que lida, viu que não podia adivinhar e respondeu: 

— João Grilo está perdido! 

O rei gostou. 

Depois, sua majestade mandou encher de fezes uma tigela (com perdão da palavra!) e pôr na mesa no 

meio de outros pratos. Perguntou o que era. 

João Grilo nada de adivinhar. Só pôde mesmo dizer:  

— Bem, minha mãe me dizia que as minhas adivinhações iam dar em fezes! 

Foi perdoado e saiu muito contente. 
(Em Brandão, Téo. Seis contos populares do Brasil. Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Folclore; Maceió, Universidade Federal 

de Alagoas, 1982, p.59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C7 Vida e morte do Malazarte Ruth Guimarães 
Dizem que Malazarte era o diabo. Pois não era e tanto não era que um dia, depois que Pedro Malazarte 

deu pousada a Jesus Cristo, este como sempre acompanhado de Pedro — São Pedro, o chaveiro — 

concedeu-lhe, em paga, o direito de fazer três pedidos.  

— Quero — pediu prontamente Malazarte — que quem subir nessa figueira (apontou para uma figueira 

no quintal) não possa descer sem que eu mande.  

— Concedido.  

— Quero...  

— Pede o reino do céu. — Aconselhou São Pedro.  

— Quero — disse o outro sem fazer caso da interrupção — que quem entrar no meu surrão não possa sair 

sem minha ordem.  

— Concedido.  

— E quero...  

— ... o reino do céu. — Insinuou São Pedro.  

— Que reino do céu, o quê?! Deixe de ser bobo! Quero que ninguém possa por a mão no meu boné. Só 

eu.  

— Concedido.  

Somente depois que eles partiram lembrou-se que não tinha pedido nada.  

— Não há de ser nada.  

Chamou o diabo, pediu-lhe dinheiro e prometeu-lhe a alma, em troca.  

— Daqui a dez anos pode vir me buscar.  

Daí a dez anos, o diabo apareceu.  

— Vou fazer o meu testamento. Você, se quiser, pode subir naquela figueira e ir comendo uns figos 

enquanto me espera.  

O diabo assim fez e, quando quis descer da árvore, não pôde.  

Esforçou-se, ameaçou, pediu, e, por fim, Pedro soltou-o com a condição de lhe deixar mestre satanás mais 

vinte anos de vida. Daí a vinte anos o diabo voltou. Pedro disse:  

— Meu surrão está pronto. Quer me ajudar a amarrá-lo?  

O diabo foi ajudar, mas quando estava bem perto, Pedro o empurrou para dentro. Por mais que 

esperneasse, não conseguiu sair. Então Pedro disse:  

— Você pode ir embora, mas está desfeito o nosso trato. Nunca mais me ponha os pés aqui.  

O diabo deu o fora. E Pedro acabou indo para o céu, por artes do bonezinho. Foi assim: Morreu. Apareceu 

no céu e São Pedro bateu-lhe com a porta na cara. "Você não quis pedir o reino do céu, agora aqui você 

não entra".  

— Está bem — resignou-se Malazarte. — Então vou para o inferno.  

Foi ao inferno e o diabo não o quis lá. Voltou ao céu e pediu a São Pedro que, já que não era possível 

entrar que o deixasse ficar sentado à porta. São Pedro encolheu os ombros.  

— Se é só isso...  

Pedro ficou. Não demorou muito aproveitou-se de uma distração do santo chaveiro e atirou o bonezinho 

para dentro. Acontece que ninguém podia pegar no bonezinho. E acontece também que quem entra no céu 

não pode mais sair — pormenor típico de várias histórias populares do tipo desta. E, assim, o Malazarte 

entrou para pegar o boné e ficou no paraíso.  
(Vale do Paraíba, 1940, informante idosa, analfabeta.)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C8  A mesma história é conhecida na Espanha. Foi recolhida uma variante em Rio Tuerto, Santander, por Aurélio M. Espinosa, que 

a registrou em Cuentos populares españoles. Juan Soldão Nossa versão, a personagem central 

é, em vez do Malazarte,..   Figueiredo Pimentel 

 

Um rei muito bom, dotado de excelente coração, costumava sair sozinho e disfarçado, pelas ruas da 

cidade, a fim de poder bem apreciar as necessidades do seu povo. 

Uma vez, ao passar por uma rua, ouviu alguém cantando: 

Ribeiros correm pro rio 

Os rios correm pro mar 

Quem nasceu para ser pobre 

Não lhe vale o trabalhar 

O rei parou, observou a casa, e indagou quem nela residia. Era um pobre sapateiro, honesto e trabalhador, 

cheio de filhos, que vivia na maior miséria possível. 

Sua majestade tomou nota do número e da rua. 

No dia seguinte mandou preparar pelo seu cozinheiro um saboroso bolo, que encheu de moedas de ouro e 

fez levá-lo ao sapateiro. 

Na outra tarde, passando pela mesma rua, escutou a mesma cantiga: 

Ribeiros correm pro rio 

Os rios correm pro mar 

Quem nasceu para ser pobre 

Não lhe vale o trabalhar 

O rei entrou e gritou para o sapateiro: 

— Esta cantiga é mentirosa, ou tu não dizes o que pensas! Onde está o bolo que te mandei ontem cheio de 

moedas? 

— Oh! real senhor, eu não sabia! Devendo muitos favores a um amigo, enviei-lhe de presente. 

Então o rei fê-lo acompanhar ao palácio. Aí, mandou-o encher um saco de ouro, e despediu-o. 

O sapateiro voltava alegremente para a casa, quando de súbito caiu morto, fulminado pela comoção. 

Transportaram-no para o necrotério, e acharam-lhe um papel na mão. 

O delegado de polícia abriu-o e leu: 

Eu, para pobre o criei 

Tu rico fazê-lo queres 

Agora aí o tens morto 

Dá-lhe a vida, se puderes 

  
Ver também: O avarento João de Velós  

(Pimentel, Figueiredo. Histórias da baratinha. Rio de Janeiro; Belo Horizonte, Livraria Garnier, 1994, p.109-110. (Biblioteca de 
Autores Célebres da Literatura Infantil, 2) 
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C9  O avarento João de Velós  Gustavo Barroso 
Para não gastar dinheiro, um avarento chamado João de Velós comia somente uma bolacha pela manhã e 

outra à noite. Assim, reuniu grande fortuna, conseguindo encher duas caixas com moedas de ouro. Tendo-

lhe sido proposto um negócio em que devia ganhar muito, foi a uma das caixas e abriu-a, dizendo: 

— Caixa, empresta-me três contos de réis. 

Deixando-o muito espantado, a caixa respondeu: 

— Este dinheiro não é teu, é de João de Velós. 

O avarento desconfiou da história. Aquela mágica da caixa pôs-lhe sal na moleira. Resolveu, por 

segurança, mudar de terra. Passou o dinheiro das caixas para duas barricas e embarcou para fora do país. 

Na primeira noite da viagem, quando dormia, o mar se encapelou e quase afunda a embarcação. Diante do 

perigo de naufrágio, para aliviá-la, o capitão mandou lançar às ondas aquelas duas pesadas barricas, cujo 

conteúdo julgava sem grande valor, pois o dono declarara estarem cheias de chumbo. 

As correntes submarinas rolaram-nas até a costa, levando-as a um curral de pesca dum sujeito que, por 

coincidência, também se chamava João de Velós, o qual as abriu e, sendo muito caridoso e sem ambição, 

deu todo o ouro de esmola. 

O primeiro João de Velós, na manhã seguinte, quando soube o que o capitão fizera, ficou desapontado e 

furioso. Tomou um escaler e desembarcou no litoral fronteiro ao lugar onde as barricas tinham sido 

afundadas, procurando-as como louco. Foi ter, enfim, faminto e esfarrapado, à casa do seu homônimo. 

Contou-lhe a perda de suas preciosas barricas e o outro não lhe disse que as tinha achado e distribuído o 

que continham com os pobres. Ouviu-o em silêncio e, penalizado, mandou rechear um pão com moedas 

de ouro, dando-o ao primeiro João de Velós, quando este se foi embora. 

O avarento encontrou no caminho uma comadre do segundo João de Velós que o ia visitar. Ela achou o 

pão que ele trazia muito fresco e bonito, gabou-o muito e propôs comprá-lo por cinco patacas, pois não 

queria chegar em casa de seu compadre com as mãos vazias. Levaria, assim, um presentinho. À vista das 

patacas, o sovina não resistiu e vendeu o pão, ignorando o precioso recheio. 

Desta sorte, o João de Velós generoso recebeu de volta suas moedas e o avaro foi, por castigo de Deus, 

reduzido à miséria. 

Este conto é uma como variante bárbara da velha canção portuguesa do sapateiro, que recebeu do rei um 

bolo com recheio de moedas e dele se não aproveitou, dando razão ao estribilho que repetia: 

Ribeiros correm pros rios 

E os rios correm pro mar 

Quem nasceu para ser pobre 

Não lhe vale o trabalhar 

No fundo, o conto sertanejo também é parente daquela interessantíssima história de Saad e Saadi, nas Mil 

e uma noites, com certeza avó da cantiga portuguesa. 

  
Ver também: O rei e o sapateiro  

(Barroso, Gustavo. Ao som da viola (folclore); nova edição correta e aumentada. Rio de Janeiro, 1949, p.511-512) 

http://www.jangadabrasil.com.br/revista/setembro82/especial21.asp


C10 Ideti — A menina preta que buscava a Deus Zora Seljan (Conto nagô)  
   

Ideti era uma menina órfã que morava com uma tia por nome Adelaiyê e sua prima Omon-Laiyê. Todos 

os que moravam naquela rua (Ôdé Aiyó), gostavam muito de Ideti e odiavam a prima Omon-Laiyê. Por 

este motivo Adelaiyê inventou juntamente com a filha que Ideti seria capaz de ir no céu com vida.  

Imediatamente foram as duas ao palácio do rei Ôba-Laiyê dizer-lhe que Ideti tinha dito ser capaz de fazer 

uma proeza de que ele ou qualquer outro rei não seria capaz. Perguntou o rei o que dissera Ideti.  

— Ela disse que pode ir com vida visitar Ôbá Orun e trazer como prova qualquer coisa de lá. — 

Respondeu Adelaiyê.  

Então o rei mandou chamar Ideti e disse-lhe:  

— Sob pena de morte quero que você vá visitar Obá Orun, pois me contaram que você andou dizendo ser 

capaz de fazer isto.  

A moça negou que houvesse dito qualquer coisa parecida. Não sabia como alguém pudesse ir ao céu com 

vida.  

— Ideti, — disse o rei — já dei minha ordem. Agora só resta você pedir o que desejar para fazer a 

viagem, e que tenha boa sorte!  

— Nada preciso, nada quero e nada temo, pois tenho fé em Obá Orun e no espírito de minha mãe.  

Ideti despediu-se do rei e de todos os que estavam presentes. Foi para seu quartinho, no fundo da casa da 

madrinha. Encomendou-se a Obá Orun e ao espírito de sua mãe. Arrumou sua trouxinha e saiu a caminho 

do céu, caminho que ela ignorava.  

Andou bastante. Quando já estava muito cansada, sentou-se perto de uma encruzilhada, à sombra de um 

pé de lôko, que adornava o caminho, para comer um pouco do pouco que levava em sua trouxinha. Foi 

quando um pássaro pousou perto dela e cantou:  

"Ideti Ideti, jála, julo, jála  

Obé, aiyê ati arabirin iyá  

Jála, júlo, jála  

Pelo Omobirin - arabirin  

Jála, júlo, jála, Eke  

Pin minú I'owó otun  

Obá Orun féré ú rárá  

Jála, júlo, jála Ideti."  

Com estes dizeres o pássaro dizia o seguinte: "Ideti, sua tia, sua prima e o rei levantaram um grande falso. 

Tome o lado direito deste caminho que Deus gosta de você e está à sua espera".  

A menina recomeçou a jornada sempre pelo lado direito conforme ordenara o passarinho, até deparar-se 

com um grande portão. Parou e ficou pensando como haveria de atravessá-lo, pois ali findava o caminho. 

O pássaro tornou a aparecer cantando assim:  

"Ideti, Ideti, jála, júlo, jála, Ideti  

Agoia ilê iwó ló esó Olorun  

Jalá, juló, jalá Ideti  

Okurin l'owó otun ati osi didê  

Jála, júlo, jála Ideti  

Olorun Agá ijokô  

Jála, júlo, jála Ideti."  

O pássaro voou e Ideti entendeu o seguinte: "Entre, você vai aos pés de Deus. Tem um homem em pé do 

lado direito e outro do lado esquerdo. O que está deitado entre os dois é Deus (Obá Orun)."  

Ela tomou coragem, bateu no portão e este se abriu dando-lhe passagem. Foi andando e avistou uma casa 

muito grande e muito bonita. Quando chegou mais perto, em frente a uma enorme varanda, alguém veio a 

seu encontro perguntando:  

— O que veio fazer aqui, menina?  

— Vim ver Obá Orun.  

— Você sabe que as pessoas que entram aqui não tornam a voltar?  

— Sei. Porém com minha fé e por causa de que fizeram comigo ele me deixará voltar.  

— Você conhece a quem veio ver?  

— Não, mas se me for dado o direito de ver, conhecerei.  

Levantou-se uma cortina e aquela pessoa perguntou ainda:  

— Qual desses três é Obá Orun.  

— É o do meio.  

— Vem cá, minha filha, disse-lhe Deus. Mandaram você fazer todo esse sacrifício e você, confiada em 

mim, o fez. Receberá a recompensa de tudo isto depois que me catar uns cafunés.  



Ela subiu numa espécie de tamborete e começou a catar os cafunés.  

Deus perguntava sempre:  

— Esta vendo alguma coisa?  

Ela respondia:  

— Não, senhor.  

Mas via o mar, todo o céu, a terra com todos os seus habitantes, inclusive as casas do rei e da madrinha, o 

lugar onde ela morava etc.  

Então ela começou a chorar pensando que teria de voltar e sofrer mais cativeiro mais ingratidão de sua tia 

e de morar naquele chiqueiro. Deus consolou-a dizendo:  

— Não chore, Ideti, minha filha. Você vai ser muito feliz. Tome este espelho. Quando voltar e tiver de 

passar nos portões se alguma arárum (alma) tentar impedir, basta mostrá-lo que tudo se arranjará. Tome 

também estas três caixinhas. A vermelha, você entrega ao rei logo que chegar. A amarela é para sua tia e 

esta preta é para você. Depois que falar com o rei e com sua tia, vá para seu quartinho e abra a caixinha.  

Ela pediu-lhe a bênção e ele respondeu:  

— Vai, minha filha, meu pai que lhe abençoe.  

Dali começou a viajar de volta. Logo no primeiro portão uma porção de araruns ou eguns (almas, 

espíritos) se apresentaram cortando-lhe o caminho. Ideti lembrou-se do espelho que Olorun Orun lhe 

havia dado. Mostrou-o e os espíritos saíram da frente. Ela passou sem ter acontecido nada que a fizesse 

temer. No segundo e terceiro portões aconteceu a mesma coisa, e, por fim, vencendo todos os perigos, 

depois de uma longa viagem, ela deparou como já referido pé de lôko onde mais uma vez sentou-se para 

um pequeno descanso: Imediatamente surgiu o pássaro cantando desta maneira:  

"Ideti, Ideti, Jála, júlo, jála  

Ideti, Olorun Bucunfun-é  

Jála, júlo, jála  

Mo je ararun iyá ré  

Jála, júlo, jála  

Pewá bôjutô - onâ ré  

Jála, júlo, jála Ideti."  

Neste cântico o pássaro dizia-lhe o seguinte: "Ideti, Deus que lhe abençoe, sou o espírito de sua mãezinha 

que foi designado por Obá Orun, a fim de guiar e vigiar seus passos."  

Neste mesmo instante o pássaro desapareceu para sempre.  

Ideti ficou muito pesarosa, chorou um pouco, depois resignou-se e, levantando-se começou sua jornada, 

andou, andou muito, até que em uma manhã de um dia bonito ela deu com a cidade onde morava. Quando 

passou pela casa de Adelaiyê, sua prima Omon-Laiyê, que estava na janela, saiu gritando:  

— Mamãe! Ideti voltou e trouxe um "mucado" de coisas. Será que trouxe alguns presente para nós?  

— É bem possível, minha filha. Vamos nos preparar para recebê-la da volta de sua visita a Obá Orun.  

Ideti ia andando em direção à casa do rei. Por onde passava, as pessoas paravam o que estavam fazendo e 

a seguiam dando vivas e saudando a Ideti, a imortal — Ideti a rainha de Odê Aiyó. Quando ela chegou a 

casa do rei este veio ao seu encontro. Ideti entregou-lhe a caixinha, despediu-se e voltou para a casa de 

sua tia, acompanhada por banda de música cânticos e toques de atabaques de todos os descendentes de 

sua raça que ali residiam. Mas junto a casa de Adelaíyê, todos debandaram porque não gostavam dela por 

causa dos maus tratos causados a Ideti que agora consideravam a sua nova rainha, a rainha imortal.  

Mal Ideti botou os pés na porta, sua tia veio buscá-la junto com a prima, com os maiores cuidados, 

levando-a para tomar banho, trocar de roupa e oferecendo-lhe um grande almoço. Porém nada disso Ideti 

aceitou. Tratou logo de entregar-lhe a caixinha e encaminhou-se para seu quartinho.  

Enquanto isso na casa do rei, quando todos saíram, este deu ordem para dizer aos que viessem procurá-lo, 

que não poderia atendê-los, que não queria ser incomodado porque ia gozar do presente que Obá Orun 

havia lhe enviado. Trancou-se no seu quarto e abriu a caixinha. Então de dentro dela saíram tantas 

formigas e de tantas qualidades que deixaram o pobre rei em ossos.  

Por sua vez a tia de Ideti ficou bastante satisfeita com o seu presente. Chamando a filha encaminhou-se 

para um dos quartos da casa e quando abriram a caixinha saíram de dentro todas as qualidade de 

maribondos que acabaram com a vida das duas.  

No seu quartinho Ideti também abriu sua caixinha depois de ter-se sentado um pouquinho para descansar 

e depois de ter tomado um golinho de omi (água). Nisto deparou-se com um caixão de defunto e 

desmaiou de susto. Quando voltou a si, estava num palácio grande e bonito, com muitos vassalos e damas 

de companhia para servi-la. Foi assim que Ideti passou a ser a rainha da Terra do Ôyó (Odê Oiyó).  
(Em Seljan, Zora. "Conto nagô". Literatura. Rio de Janeiro, outubro de 1959) 

 

 

 

 



C11  O rapaz e o reino distante Hermógenes Lima Fonseca 
Faz muitos anos que o finado Daniel, morador lá no alto da Fonte Grande me contou esta estória.  

Era uma vez em um reinado uma princesa que o rei só daria em casamento a quem se submetesse a uma 

rigorosa prova. Muitos já haviam tentado, porém, ninguém havia conseguido, e, mesmo se conseguisse o 

rei mandava matar.  

Essa fama corria por todo o reinado. De lugares distantes vinham muitos pretendentes, porém nada 

conseguiam.  

Um dia um rapazinho, órfão de pai, resolver correr mundo. Tomou a bença à sua mãe e partiu, dizendo 

que ia ao tal reinado disputar a mão da princesa. A pobre viúva que o tinha como a sua maior riqueza e a 

sua única alegria, em lágrimas implorou ao filho que desistisse daquela empresa, mas o rapaz teimou e 

partiu sem atender aos rogos de sua mãezinha.  

Andou, andou vários dias e, um dia, encontrou um homem transportando uma gigantesca tora no ombro e 

lhe perguntou:  

Onde vai, meu amigo, com essa tora tão grande?  

— Isso é um gravetinho, para minha avó fazer café. Respondeu o homem.  

— Quer trabalhar comigo?  

— Quero.  

— Quanto quer ganhar?  

— Três vinténs.  

— Então, venha comigo.  

Adiante encontrou outro homem amarrando as pernas e lhe perguntou:  

— Que está fazendo aí, homem de Deus?  

— Estou amarrando as pernas, para poder alcançar um veado que vai correndo a umas vinte léguas daqui. 

Se não amarrar as pernas passarei pelo veado.  

— Você quer se empregar comigo!  

— Quero, — aceitou o homem.  

— Quanto quer ganhar, perguntou-lhe.  

— Três vinténs.  

— Então, vamos embora.  

Mais à frente encontrou outro homem que tinha o chapéu na metade da cabeça e indagou-lhe:  

— Que significa isso, homem, com esse chapéu ao meio da cabeça?  

— Com este chapéu eu regulo o tempo. Se enterrá-lo todo na cabeça fará um frio que ninguém resistirá. 

Se tirá-lo da cabeça então fará um calor de rachar. E assim ao meio da cabeça teremos um tempo 

agradável.  

— Você quer se empregar comigo?  

— Quero. — disse o homem do chapéu.  

— Quando quer ganhar?  

— Três vinténs.  

— Então, vamos embora.  

Continuaram a viagem. Depois de muito andarem, encontraram um homem com uma espingarda fazendo 

pontaria e perguntou-lhe o rapaz: 

 — Mestre, que está fazendo aí?  

— Estou fazendo pontaria no olho de uma mosca assentada numa mesa lá na França.  

— Você quer trabalhar comigo?  

— Quero, — respondeu o homem.  

— Quanto quer ganhar?  

— Três vinténs.  

— Então, vamos embora.  

Mais adiante encontraram um outro homem, tapando um lado do nariz e lhe perguntou o rapazinho:  

— Que está fazendo aí, tapando o nariz?  

— Estou fazendo vento para uma embarcação que está navegando à vela no Oceano Pacífico. Informou o 

homem.  

— Quer se empregar comigo!  

— Quero, — aceitou o homem.  

— Quantos quer ganhar?  

— Três vinténs.  

— Então, me acompanhe.  

Andaram, andaram, andaram e chegaram no reinado onde havia a princesa para casar com quem vencesse 

a prova. Apresentaram-se ao rei e ele marcou o dia e convidou toda a corte para assistir.  



No dia marcado, à hora do almoço, quando todos já estavam à mesa, o rei disse:   

— Essa criada vai buscar um copo d'água numa fonte daqui a sete léguas e antes que termine o almoço 

ela estará aqui de volta. A prova consiste em ir também buscar o copo de água e chegar aqui primeiro que 

a minha criada, — e deu o copo à moça.  

O rapazinho chamou aquele homem que estava amarrando as pernas e o mandou também buscar a água.  

Quando o homem alcançou a criada, ela deu-lhe um beijo na testa e ele caiu adormecido. Aquele homem 

que estava fazendo pontaria com a espingarda disse: — O homem está dormindo. — Deu um tiro, 

acordou o homem, que se levantando foi à fonte, esperou limpar a água que a criada havia toldada, 

apanhou a água e chegou antes da criada.  

Todos bateram palmas ao vencedor. O rei, porém, disse:   

— Você não se casará com a princesa, porém, em compensação terá que levar todo o ouro que tenho em 

meu tesouro.  

Mandou encher muitos sacos de ouro, que pesavam muitas arrobas, dizendo que ali estava a carga para 

um só homem levar. O rapaz chamou aquele homem que encontrou com a tora e mandou que ele levasse 

a pesada carga. O homem apanhou os sacos todos, colocou-os na cabeça, achando que ainda era pouco 

peso.  

O rei, à vista da disposição do homem, disse:   

— Vocês não irão hoje. Amanhã lhes oferecerei um almoço.   

Mandou, no dia seguinte, servir o almoço em uma casinha toda de ferro e quando eles entraram, o rei 

ordenou que botassem fogo baixo para matá-los todos queimados.  

Quando a casa começou a esquentar, o homem do chapéu disse:  

— Está fazendo um calorzinho e é bom esfriar um pouco. Enterrou o chapéu na cabeça e logo ficou tudo 

gelado. Quando o rei veio ver se eles já estavam torrados, disseram-lhe:  

— Foi bom vossa majestade vir, porque estava fazendo um frio danado aqui dentro.   

O rei botou a mão na cabeça, exclamando:  

— Estou perdido com esses homens! Mas não há de ser nada.  

O homem dos pesos apanhou os sacos e partiram. Quando já iam distante, o rei mandou seu exército 

atrás. Quando eles perceberam que estavam sendo perseguidos, o homem da espingarda dava de quando 

em vez uns tirinhos e assim iam se divertindo. Mas o exército avançava, atirando contra eles.   

Então, o homem do nariz disse:   

— Esse rei já está me aborrecendo - e colocando a mão no nariz provocou uma ventania que levou o 

exército, palácio e tudo pelos ares, acabando com o reinado.  

Chegando à sua cidade, o rapaz repartiu a riqueza com seus companheiros. Encontrou-se com a mãezinha, 

arranjou uma festa de três dias. Houve tudo de bom. Os comes-e-bebes foi grosso. Doce à beça e eu ia 

trazendo uns doces para os leitores, porém, como era muito distante, estragou-se tudo.  
(Fonseca, Hermógenes Lima. "Estória". A Gazeta. Vitória, 22 de agosto de 1965) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C12 O princípio do mundo 
Contam que no princípio do mundo havia apenas escuridão. Da escuridão surgiram dois homens: um 

chamado Caruçacaibi e outro, que era seu filho, chamado Rairuçacaibi.  

Quando os dois iam andando, Rairu tropeçou numa pedra furada, semelhante a uma panela, zangou-se e 

pôs-se a ralhar com a pedra. Caru, seu pai, mandou que ele levantasse a pedra e a carregasse. Rairu 

pegou-a, colocou-a na cabeça e foram seguindo. Mas a pedra ia crescendo. Quando já estava muito 

pesada, Rairu disse:  

— Esta pedra está muito pesada, meu pai.  

Caru não respondeu. Continuaram a andar. Pouco depois a pedra crescera tanto que Rairu não podia mais 

com ela.  

E a pedra continuou a crescer, a crescer e acabou formando o céu. Depois, nesse céu apareceu o sol.  

Rairu, compreendendo que seu pai fora o criador do céu ajoelhou-se.  

Caru era inimigo do filho porque este sabia mais do que ele.  

Um dia, Caru flechou a folha de um tucumã (palmeira cheia de espinhos pelo estipe acima) e mandou o 

filho subir para tirar a flecha. O que ele queria, porém, era ver se o matava.  

O filho começou a subir pelo tucumãzeiro e os espinhos todos se viravam de modo a não o ferirem. 

Assim, ele pôde tirar a flecha e entregá-la ao pai.  

No outro dia, ao passarem por um rochedo, Caru mandou o filho à frente e começou a cortar árvores, para 

ver se alguma o matava. Derrubou todas as árvores, mas nenhuma atingiu o filho. Caru, pensando que o 

matara, foi embora.  

No dia seguinte voltou ao roçado e encontrou o filho bem vivo. Então, mandou-o para o meio do roçado 

no qual pôs fogo, esperando que Rairu morresse queimado.  

Rairu, quando viu que estava cercado pelo fogo, entrou pela terra a dentro e, quando a roça acabou de 

queimar, reapareceu, sem ter sofrido nada.  

Ao ver que o filho não morria, Caru ficou muito zangado.  

No dia seguinte foram para o mato, Caru fez, então, um tatu de folhas secas, enterrou-o deixando-lhe o 

rabo de fora e depois chamou o filho, dizendo-lhe que iam caçar. Andaram, andaram e Caru chamou:  

- Rairu! Aqui está um tatu. Venha puxá-lo para fora da toca!  

Parecia mesmo um tatu cavando a terra e se enterrando no chão. Rairu começou a puxar o tatu pelo rabo, 

mas, quando quis tirar as mãos, não pôde, porque elas ficaram presas pela resina. Então o tatu de folhas 

levou-o pelo buraco abaixo e sumiu com ele.  

Caru foi embora, satisfeito. No dia seguinte, porém, quando ia passando pelo mesmo lugar, viu o filho 

saindo do buraco. Furioso, pegou num pau e começou a surrar o filho, que gritou:  

— Não me bata, meu pai! Encontrei no fundo desse buraco muita gente boa, que virá trabalhar para nós!  

Caru deixou o filho em paz, pegou numa coisinha, atirou-a no chão e logo depois começou a nascer uma 

planta. O algodão floresceu, Caru pegou no capulho, fiou-o, fez uma corda amarrou o filho numa 

extremidade dela e meteu-o pelo buraco abaixo.  

Pela corda foi subindo muita gente feia. Depois, subiu gente bonita. Mas quando ia subindo o resto da 

gente bonita, a corda arrebentou e todos caíram no fundo do buraco. Rairu, porém, subira antes, com uma 

parte da gente bonita que conseguira sair do buraco.  

Quando Caru viu aquele monte de gente, mandou fazer um sinal preto, um verde, um vermelho e um 

amarelo, para marcar aquela gente com suas mulheres e para que, quando crescessem fossem 

mundurucus, muras, araras, pamanás, ninamaria, manateria etc.  

Como demorava muito para pintar toda aquela gente, umas foram ficando com sono e outros começaram 

a dormir pesado. Aos preguiçosos, Caru disse:  

— Vocês que são preguiçosos, serão pássaros, morcegos, porcos e borboletas.  

— E vocês — disse aos outros, que não eram preguiçosos e eram bonitos — vocês serão o princípio de 

outras gentes. Em outros tempos, seus filhos serão valentes!  

Depois, Caru entrou no buraco e sumiu pela terra a dentro.  

E então, esse buraco ficou sendo chamado Caru-cupi.  
("O princípio do mundo". Folha Ilustrada. 03 de outubro de 1959) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



C13   A carteira 
Machado de Assis 

De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guarda-la foi obra de 

alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja, e que, sem o conhecr, 

lhe disse rindo. 

- Olhe, se não dá por ela, perdia-a de uma vez. 

- É verdade, concordou Honório, envergonhado. 

Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, 

Quatrocentos e tantos mil-réis, e a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um 

homem da posição de Honório, que advoga; mas todas as quantias são grandes ou pequenas segundo as 

circunstâncias, e as dele não podiam ser piores. 

Gastos de família excessivos, a princípio por servir a parentes, e depois por agradar à mulher, que vivia  

Aborrecida na solidão; baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tanta cousa mais, que não havia remédio 

senão ir descontando o futuro. Endividou-se. Começou pelas contas de lojas e armazéns; passou aos 

empréstimos, duzentos a um, trezentos a outro, quinhentos a outro, e tudo a crescer, e os bailes a darem-

se, e os jantares a comerem-se, um turbilhão perpétuo, uma voragem. 

- Tu agora vais bem, não? – dizia-lhe ultimamente o Gustavo C..., advogado e familiar da casa. 

- Agora vou, mentiu o Honório. 

A verdade é que ia mal. Poucas causas, de pequena monta, e constituintes remissos; por desgraça perdera 

ultimamente um processo, com que fundara grandes esperanças. Não só recebeu pouco, mas até parece 

que ele lhe tiruou alguma cousa à reputação jurídica: em todo caso, andavam mofinas nos jornais. 

D. Amélia não sabia nada; ela não contava nada à mulher, bons ou maus negócios. Não contava nada a 

ninguém. Fingia-se tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidades. Quando o Gustavo, que ia 

todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas pilhérias, ele respondia com três ou quatro; e depois ia 

ouvir os trechos de música alemã, que D. Amélia tocava muito bem ao piano, e que o Gustavo escutava 

com indizível prazer, ou jogavam cartas, ou simplesmente falavam de política. 

Um  dia, a mulher foi acha-lo dando muitos beijos à filha, criança de quatro anos, e viu-lhe os olhos 

molhados; ficou espantada e perguntou-lhe o que era.  

-Nada, nada. 

Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da mis=eria. Mas as esperanças voltavam com 

facilidade. A idéia de que os dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Estava com, trinta 

e quatro anos; era o pronípio da carreira: todos os princípios são difíceis. E toca a trabalhar, a esperar, a 

gastar, pedir fiado ou: emprestado, para pagar mal, e a más horas.  

A dúvida urgente de hoje são uns malditos quatrocentos e tantos mil-réis de carros. Nunca demorou tanto 

a conta, nem ela cresceu tanto, como agora; e, a rigor, o credor não lhe punha a faca aos peitos; mas disse-

lhe hoje uma palavra azeda, com um gesto mau, e Honório quer pagar-lhe hoje mesmo. Eram cinco horas 

da tarde. Tinha-se lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem ousar pedir nada. Ao enfiar pela Rua da 

Assmbléia é que viu a careira no chão, apanhou-a, meteu no bolso, e foi andando. 

Duratne os primeiros minutos, Honório não pensou nada; foi andando, andando, andando, até o Largo da 

Carioca. No Largo parou alguns instantes, enfiou depois pela Rua da Carioca, mas voltou logo, e entrou 

na Rua Uruguaiana. Sem saber como, achou-se daí a pouco no Largo de S. Frnacisco de Paula; e ainda, 

sem saber como, entrou em um Café. Pediu alguma cousa e encostou-se à parede, olhando para fora. 

Tinha medo de abrir a carteira; podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. A mesmo 

tempo, e esta a causa principal das reflexões, a consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro  

Que achasse. Não lhe perguntava com ar de quem não sabe, mas antes com uma expressão irônica e de 

censura. Podia lançar mão do dinheiro, e ir pagar com ele a dívida? Eis o ponto. A consciência acabou por 

lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia, ou anuncia-la; mas tão depressa acabava de 

lhe dizer isso, vinham os apuros da ocasião, e puxavam por ele, e convidavam-no a ir pagar a cocheira. 

Chegavam mesmo a dizer-lhe que, se fosse ele que a tivesse pergido, ninguém iria entregar-lha; 

insinuação que lhe deu ânimo. 

Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso, finalmente, mas com medo, quase às escondidas; 

abriu-a, e ficou trêmulo. Tinha dinheiro, muito dinheiro; não contou, mas viu duas notas de duzentos mil-

réis, algumas de cinquenta e vinte; calculou uns setecentos mil-réis ou mais; quando menos, seiscentos. 

Era a dívida paga; eram menos algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos, 

correr à cocheira, pagar, e, depois de paga a dívida, adeus; reconciliar-se-ia consigo. Fechou a carteira, e 

com medo de a perder, tornou a guardá-la.  

Mas daí a pouco, tirou-a outra vez, e abriu-a com vontade de contar o dinheiro. Contar para quê? Era 

dele? Afinal venceu-se e contou: eram setecentos e trinta mil-réis. Honório teve um calafrio. Ninguém 



viu; ninguém soube. Podia ser um lance da fortuna, a sua boa sorte, um anjo... Honório teve pena de não 

crer nos anjos... Mas por que não havia de crer neles? E voltava ao dinheiro, olhava, passava-o pelas 

mãos; depois, resolvia o contrário, não usar do achado, restituí-lo. Restituí-lo a quem? Tratou de ver se 

havia na carteira algum sinal. “Se houver um nome, uma indicação qualquer, não posso utilizar-me do 

dinheiro.”, pensou ele. 

Esquadrinhou os bolsos da carteira. Achou cartas, que não abriu, bilhetinhos dobrados, que não leu, e por 

fim um cartão de visita; leu o nome; era do Gustavo. Mas então, a carteira?... Examinou-a por fora, e 

pareceu-lhe efetivamente do amigo. Voltou ao interior; achou mais dous cartões, mais três, mais cinco. 

Não havia duvidar; era dele. 

A descoberta entristeceu-o. Não podia ficar com o dinheiro, sem praticar um ato ilícito, e, naquele caso, 

doloroso ao seu coração porque era em dano de um amigo. Todo o castelo levantado esboroou-se como se 

fosse de cartas. Bebeu a última gota de café, sem reparar que estava frio. Saiu, e só então reparou que era 

quase noite. Caminhou para casa. Parece que a necessidade ainda lhe deu uns dous empurrões, mas ele 

resistiu. 

“Paciência, disse ele consigo; verei amanhã o que posso fazer.” Chegando a casa, já ali achou o Gustovo 

um pouco preocupado e a própria D. Amélia o parecia também. Entrou rindo, e perguntou ao amigo se lhe 

faltava alguma cousa. 

-Nada. 

- Nada? 

-Por quê? 

- Mete a mão no bolso; não te falta nada? 

- Falta-me a carteira, disse o Gustavo sem meter a mão no bolso. Sabes se alguém a achou? 

- Achei-a eu, disse Honório, entregando-lha. 

Gustavo pegou dela precipitadamente, e olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para Honório 

como um golpe de estilete; depois de tanta luta com a necessidade, era um triste prêmio. Sorriu 

amargamente; e, como o outro lhe perguntasse onde a achara, deu-lhe as explicações precisas.  

- Mas conheceste-a? 

- Não; achei os teus bilhetes de visita.hetinhos, que o outro não quis abrir. 

Honório deus duas voltas, e foi mudar de toilette para o jantar. Então Gustavo sacou novamente a carteira, 

abriu-a, foi a um dos bolsos, tirou um dos bilhetinhos, que outro não quis abrir nem ler, e estendeu-o a D. 

Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou-o em trinta mil pedaços: era um bilhetinho de amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C14   A Cartomante 
Machado de Assis 

HAMLET observa a Horácio que há mais cousas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a 

mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando 

este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomente; a diferença é que o fazia por outras 

palavras. 

- Ria, ria. Os homens são assim; não acreditam em nada. Pois saiba que fui, e que ela adivinhou o motivo 

da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: “A 

senhora gosta de uma pessoa...” Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as, 

e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade... 

- Errou! – interrompeu Camilo, rindo. 

- Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado, por sua causa. Você sabe; já lhe disse. 

Não ria de mim, não fia... Camilo pegou-lhe nas mãos, e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria 

muito, que os seus sustos pareciam de criança; em todo o caso, quando tivesse alguma receio, a melhor 

cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a; disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. 

Vilela podia sabê-lo, e depois... 

- Qual saber! Tive muita cautela, ao entrar na casa. 

- Onde é a casa? 

- Aqui perto, na Rua da Guarda Velha; não passava ninguém nessa ocasião. Descansa; eu não sou maluca. 

Camilo riu outra vez: 

- Tu crês deveras nessas cousas? – perguntou-lhe. 

Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita cousa misteriosa e 

verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência; mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. 

Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. 

Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois, foi supersticioso, teve um 

arsenal inteiro de crendices e que aos vinte anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa 

vegetação parasita, e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, 

envolveu-os na mesma dúvida, e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. 

Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento: limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque 

negar é ainda afirmar, e ele não formulava a incredulidade; diante do mistério, contentou-se em levantar 

os ombros, e foi andando.  

Separaram-se contentes, ele ainda mais que era. Rita estava certa de ser amada; Camilo,não só o estava, 

mas via-a estremecer e arriscar-se por ele, correr às cartomantes, e, por mais que a repreendesse, não 

podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava 

uma comprovinciana de Rita. Esta desceu pela Rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia; 

Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Vilela, Camilo e 

Rita, três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os dois primeiros eram  

amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a 

vontade do pai, que queria vê-lo médico; mas o pai morreu, e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe 

lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma 

dama formosa e tonta; abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe 

casa para os lados de Botafogo, e foi a bordo recebe-lo. 

- É o senhor? – Exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu amigo, 

falava sempre do senhor. 

Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou de si para si 

que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente, era graciosa e viva nos gestos, 

olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos: contava trinta aos, Vilela 

vinte e nove e Camilo vinte e seis. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a 

mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo, 

como os óculos de cristal, que a natureza póe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, 

nem intuição. 

Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo, e nesse 

desastre, que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e 

do inventário; Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. 

Como daí chegaram ao amor, não o soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado 

dela, era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor di femina: 

eis o que ele aspirava nela, e em volta dela, para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam 

juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez e jogavam às noites; - ela mal, - ele, 



para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí as cousas. Agora a ação da pessoa, os olhos teimosos de 

Rita, que procuravam muita vez os dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido, as mãos frias, as 

atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente e de Rita 

apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis, e foi então que ele pôde ler no próprio coração, 

não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares; mas há vulgaridades sublimes, ou, pelo 

menos, deleitosas.A velha caleça de praça, em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, 

fechadinho ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as cousas que o cercam. 

Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi-se acercando dele, 

envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo, e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou 

atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta 

e a vitória delirante. Adeus escrúpulos! Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé, e aí foram ambos, 

estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem parecer nada mais 

que algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela 

continuavam a ser as mesmas. 

Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a 

aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à 

casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de 

rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se, e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser 

que entrasse também nisso um pouco de amor-próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido, 

para tornar menos dura a aleivosia do ato. 

Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consulta-la sobre a 

verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança, e que o 

rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais duas 

ou três cartas anônimas, tão apaixonadas, que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de 

algum pretendente, tal foi a opinião de Rita, que, por outras palavras mal compostas, formulou este 

pensamento. 

- A virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel; só o interesse é ativo e pródigo. 

Nem por isso Camilo ficou mais sossegado: temia que o anônimo fosse ter com Vilela, e a catástrafo vivia 

então sem remédio. Rita concordou que era possível. 

-Bem, disse ela: eu levo os sobrescritos para comparar a letra com as das cartas que lá aparecerem; se 

alguma for igual, guardo-a e rasgo-a. Nenhuma apareceu: mas daí a algum tempo Vilela começou a 

mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro, e sobre 

isso deliberaram. A opinião dela é que que Camilo devia tornar à casa deles, tatear o marido, e pode ser 

até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia; aparecer depois de tantos 

meses era confirmar a suspeita ou denúncia. Mais valia acautelaram-se, sacrificando-se por algumas 

semanas. Combinaram os meios de se corresponderam, em caso de necessidade, e separaram-se com 

lágrimas. 

No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela: “Vem já, já, à nossa casa; 

preciso falar-te sem demora.” Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo; na rua, advertiu que teria sido mais 

natural chama-lo ao escritório; por que em casa? Tudo indicava matéria especial, e a letra, fosse realidade 

ou islusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinu todas essas cousas com a notícia da véspera. 

- Vem, já, já, à nossa casa; preciso falar-te sem demora. – repetia ele com os olhos no papel. 

Imaginariamente, vu a ponta da orelha de um drama. Rita subjugada e lacrimosa. Vilela indignado, 

pegando da pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria, e, esperando-o para mata-lo. Camilo 

estremeceu, tinha medo: depois sorriu amarele, e em todo caso repugnava-lhe a ideia de recuar, e foi 

andando. De caminho, lembrou-se de ir a casa; podia achar algum recado de Rita, que lhe explicasse tudo. 

Não achou nada, nem ninguém. Voltou à rua, e a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais 

verossímil; era natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçara antes; podia ser que 

Vilela conhecesse agora tudo. A mesma suspensão das suas visitas, sem motivo aparente, apenas com um 

pretexto fútil, viria confirmar o resto. 

Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas, diante dos 

olhos , fixas, ou então, - o que era pior,- eram-lhe murmuradas ao ouvido, com apropria voz de Vilela. 

“Vem, já, já, à nossa casa; preciso falar-te sem demora.” Ditas assim, pela voz do outro, tinham um tom 

de mistério e ameaça. Vem já, já, para quê? Era perto de uma hora da tarde. A comoção crescia de minuto 

a minuto. Tanto imaginou o que se iria passar, que chegou a crê-lo e vê-lo. Positivamente, tinha medo. 

Entrou a cogitar em ir armado, considerando que, se nada houvesse, nada perdia, e a precaução era útil. 

Logo depois rejeitava a ideia, vexado de si mesmo, e segui, picando o passo, na direção do Largo da 

Carioca, para entrar num tílburi. Chegou, entrou e mandou seguir a trote largo. 

“Quanto antes, melhor, pensou ele; não posso estar assim...” Mas o mesmo trote do cavalo veio agravar-

lhe a comoção. O tempo voava, e ele não tardaria entestar com o perigo. Quase no fim da Rua da Guarda 



Velha, o tílbure teve de parar, a rua estava atravancada com uma carroça, que caíra. Camilo, em si 

mesmo, estimou o obstáculo, e esperou. No fim de cinco minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ao pé 

do tílburi, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez, e nunca ele desejou tanto crer na 

lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas, quando todas as outras estavam abertas e pejadas de 

curiosos do incidente da rua. Dir-se-ia a morada do indiferente. Destino. 

Camilo reclinou-se no tílburi, para não ver nada. A agitação dele era grande, extraordinária, e do fundo 

das camadas morais emergial alguns fantasmas de outro tempo, as velhas crenças, as superstições antigas. 

O cocheiro propôs-lhe voltar à primeira travessa, e ir por outro caminho: ele respondeu que não, que 

esperasse. E inclinava-se para fitar a casa... Depois fez um gesto incrédulo: era a ideia de ouvir a 

cartomante, que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas; desapareceu, reapareceu, e 

tornou a esvair-se no cérebro; mas daí a pouco moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo uns giros 

concêntricos... Na rua, gritavam os homens, safando a carroça: 

- Anda! Agora! Empurra! Vá! Vá! 

Daí a pouco estaria removido o obstáculo. Camilo fechava os olhos, pensava em outras cousas: mas a voz 

do marido sussurrava-lhe as orelhas as palavras da carta: “Vem, já, já...” E ele via as contorções do drama 

e tremia. A casa olhava para ele. As pernas queriam descer e entrar. Camilo achou-se diante de um longo 

véu opaco... pensou rapidamente no inexplicável de tantas cousas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção 

de casos extraordinários: e a mesma frase do príncipe da Dinamarca rebovoa-lhe dentro: “Há mais cousas 

no céu e na terra do que sonha a filosofia...” Que perdia ele, se...? 

Deu por si na calçada, ao pé da porta: disse ao cocheiro que esperasse, e rápido enfiou pelo corredor, e 

subiu a escada. A luz era pouca, os degraus comidos dos pés, o corrimão pegajoso; mas ele não viu nem 

sentiu nada. Trepou e bateu. Não aparecendo ninguém, teve a ideia de descer, mas era tarde, a curiosidade 

fustigara-lhe o sangue, as fontes latejavam-lhe; ele tornou a bater uma, duas, três pancadas. Veio uma 

mulher: era a cartomante. Camilo disse que ia consulta-la, ela fê-lo entrar. Dali subiram ao sótão, por uma 

escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima, havia uma salinha, mal alumiada por uma janela 

que dava para o telhado dos fundos. Velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza, que antes 

aumentava do que destruía o prestígio. 

A cartomante fê-lo sentar diante da mesa, e sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela, de 

maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu a gaveta e tirou um baralho de 

cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as baralhava, rapidamente, olhava para ele, não de rosto, mas 

por baixo dos olhos. Era uma mulher de quarenta anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos, 

sonsos e agudos. Voltou três cartas sobre a mesa e disse-lhe: 

- Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto... 

Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. 

- E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma cousa ou não... 

- A mim e a ela, explicou vivamente ele. 

A cartomante não sorriu: disse-lhe só que esperasse. Rápido pegou outra vez das cartas e baralhou-as com 

os longos dedos finos, de unhas descuradas; baralhou-as bem, transpôs os maços, uma, duas, três vezes; 

depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela curioso e ansioso. 

- As cartas dizem-me... 

Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de 

nada. Nada aconteceria nem a um nem a outro; ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era 

indispensável muita cautela: ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de 

Rita... Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. 

- A senhora restituiu-me a paz ao espírito, disse ele estendendo a mão por cima da mesa e apertando a da 

cartomante. 

Esta levantou-se, rindo. 

- Vá, disse ela; vá ragazzo ennamorato... 

E de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camilo estremeceu, como se fosse a mão da própria 

sibila, e levantou-se também. A cartomante foi à cômoda, sobre a qual estava um prato com passas, tirou 

um cacho destas, começou adespencá-las e comê-las, mostrando duas fileiras de dentes que desmentiam 

as unhas. Nessa mesma ação comum a mulher tinha um ar particular. Camilo, ansioso por sair, não sabia 

como pagasse; ignorava o preço. 

- Passas custam dinheiro, disse ele, afinal, tirando a carteira. Quantas quer mandar buscar? 

- Pergunte ao seu coração, respondeu ela. 

Camilo tirou uma nota de dez mil-réis, e deu-lha. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 

dois mil-réis. 

 

 

 



 

- Vejo que o senhor gosta muito dela... e faz bem; ela gosta muito do senhor. Vá, vá, tranquilo. Olhe a 

escada, é escura; ponha o chapéu... 

A cartomante tinha já guardado a nota na algibeira, e descia com ele, falando, com um leve sotaque. 

Camilo despediu-se dela embaixo, e desceu a escada que levava à rua, enquanto a cartomante, alegre com 

a paga, tornava acima, cantarolando uma barcarola. Camilo achou o tílburi esperando; a rua estava livre. 

Entrou e seguiu a trote largo. 

Tudo lhe parecia agora melhor, as outras cousas traziam outro aspecto, o céu estava límpido e as caras 

joviais. Chegou a rir dos seus receios, que chamou pueris; recordou os termos da carta de Vilela e 

reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que ele lhe descobrira a ameaça? Advertiu também que 

eram urgentes, e que fizera mal em demorar-se tanto; podia ser algum negócio grave e gravíssimo. 

- Vamos, vamos depressa, repetia ele ao cocheiro. 

E consigo, para explicar a demora ao amigo, engenhou qualquer cousa; parece que formou também o 

plano de aproveitar o incidente par tornar à antiga assiduidade... De volta com os planos, reboavam-lhe na 

alma as palavras da cartomante. Em verdade, ela adivinhara o objeto da consulta, o estado dele, a 

existência de um terceiro; por que não adivinharia o resto? O presente que se ignora vale o futuro. Era 

assim, lentas e contínuas, que as velhas crenças do rapaz iam tornando ao de cima, e o mistério 

empolgava-o as unhas de ferro. Às vezes, queria ir, e ria de si mesmo, algo vexado; mas a mulher, as 

cartas, as palavras secas e afirmativas, a exortação: - Vá, vá, ragazzo innamorato; e no fim, ao longe, a 

barcarola da despedida, lenta e graciosa, tais eram os elementos recentes, que formavam, com os antigos, 

uma fé nova e vivaz. 

A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam 

de vir. Ao passar pela Glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o 

céu dão um abraço infinito, e teve assim uma sensação do futuro, longo, longo, interminável. 

Daí a pouco, chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa 

estava silenciosa. Subiu os seis degraus de pedra, e mel teve tempo de bater, a porta abriu-se e apareceu-

lhe Vilela. 

– Desculpa, não pude vir mais cedo; que há? 

Vilela não lhe respondeu; tinha as feições descompostas; fez-lhe sinal, e foram para uma saleta interior. 

Entretanto, Camilo não pôde sufocar um grito de terror: - ao fundo, sobre o canapé, estava Rita morta e 

ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola, e, com dois tiros de revólver, estirou-lhe morto no chão. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Q1 – Inquérito 1 
 

 

Informantes:  

M56-01  

M50-02  

  

O ENTREVISTADOR CONVERSA COM DUAS SENHORAS NA SALA DE ESTAR DA CASA DELAS  

((incomp.))  

E:                 Hem?  

M56-01:   O sĩô sabe que juntá muitos papelama que a gente tẽi né?  

E:     E que papel... que tanto papel é esse?  

M56-01:   É que amãiã é consulta no Pega ...sabe? E a gente tẽi que ajeitá...  

E:     Quantos habitante tem ali no Pega, Aldízia?  

M56-01:   No Pega?... O que é que você qué? Diga logo...  

E:     Não! Eu quero que você converse...  

M56-01:   Não! Você tá cum esse negoço...  

E:   Tô... mas...não! Eu só quero saber história... qualquer história que você queira me contar...  pode ser uma história 

de Trancoso...  

M56-01:   Eu tô hoje sẽi nada... pegô eu sẽi nada...  

E:     Por quê?  

M56-01:   Purque tẽi um dia quano a gente tá cum a cabeça chêa de coisa... né?  

E:     É, mas qualquer coisa que você queira me contar... até de sua infância...do tempo que você era menina... dos 

forró que você foi... dos namorado...  

M56-01:   NÃO! ...mais... num é histora...  

E:     Qualquer história... eu quero qualquer coisa... 

M56-01:   Diga certo o que é que cê ... preu pudê chegá lá...  

E:     Qualquer história... pode ser de sua vida pessoal... do Pega... do São   

Gonçalo... qualquer/  

M56-01:   [Pur que mermo que você qué isso?]  

E:     Isso é uma pesquisa da Universidade...é...  

M56-01:   Só serve se/ só pode sê hoje?  

E:     Não! Eu posso vir outro dia.  

M56-01:   Pode vim ôtu dia queu.... procuro um raciocino bẽi perto... aí pra nóis fazê uma coisa bẽi...  

bẽi ajeitadĩa...  

E:     Mas eu quero normal...não quero isso bem ajeitadozinho não...  

M56-01:   Não! ... isso mermo... mais eu procuro num raciocino...  

E:     Hum ...hum...  

M56-01:   Pra sabê o que é que cê qué na sua vida...  

E:     [Olha... eu quero qualquer coi...] 

M56-01:   Qué alcançá/ qué alcançá… se você qué... como se diz... uma coisa de São Gonçalo...ôta  

coisa  dôtas pessoa ou uma histora mermo...queu tẽo muntas historas boas de Trancoso...  

E:     Pode começar a contar...  

M56-01:   Hoje mermo não...  

E:     Por quê?  

M56-01:   Purque não... Carlim... eu tô cui/ eu tô cuida/ dêche eu cuidá nesses papelama aqui... isso é coisa pa mãiã.  

E:     Aí quando é que você pode me atender?  

                            ((pausa))  

M5601:    Quano é que tu pode vim aqui? Sexta fêra que vẽi?  

E:     Posso...  



M56-01:   É...  

E:     Venho...eu quero...ah! Eu quero essas história sua... de Joana...de... de... de muita gente do Pega... eu quero...eu 

quero ali de todo o povo do Pega... eu vou passar de casa em casa conversando com o povo...  

((pausa))  

M56-01:   Vai fazê munto isso... 

E:     Vou...  

M56-01:   Num... mais cumo se diz/ dirli/...  

E:     Tá desligado... tá desligado...  

M56-01:   Mais ói é... é  tão bom quano a gente vai  fazê assim uma coisa... aí...bẽi se diga... quano a gente vai fazê 

uma coisa bẽi num é... num é... como se diz?... num é coisa de...de...de... de pé...  de  pé  quebrado...  viu?  ...  cumo  

se  diz...  a  gente  cumeça  vê  dento  dum...  dum...dum canto/  esse  pa  chegá  até  a  conclusão  que  você  qué...  né  

isso?  ...isso  quiria  ca/ mais  das vêis...que uma vêis você disse que quiria um... um... um negoço e nunca chegô 

aqui... só fais dizê... a boca só é de dizê nunca chega...quano chegô hoje aqui...quano chegô aqui hoje eu tô  cum  essa  

ruma  de  papel  aqui...  pra i...pra...pra...  pra  essas  coisa...  até  purque  aquele minino chamô im cima da hora... ele 

disse assim ele me/... “não!... Aldízia... você tẽi que i no pega...aí  apãiá...  fazê  o  apãiado  desse  pessoal...que  

amãiã...  só  tẽi  o  dia  de  amãiã  pra consulta e ocê dê o trato” ... é purisso queu digo...  

E:     Você ainda é agente de saúde... né... Aldízia? Você é agente de saúde...  

M56-01:   Sô... purisso queu digo... vẽa na sexta fêra... 

E:   Tá bom! Aí essa santa... quem é? Essa tão bonita eu não conheço essa santa não...  

M56-01:   Qual?  

E:     ((apontando)) Essa ...essa aqui... essa...  

M56-01:   Ô rapais... Santa Clara?!  

E:   ((fazendo-se admirado)) E essa é Santa Clara? Não conhecia não...olha... é linda!  

M5601:   Num  é  bunita  ela?...  ((apontando  para  outra  imagem  na  estante))  é  a merma  essa  ...essa  

merma...  

E:     Essa daí não...é daí ...é Santa Edvirges... essa aí eu conheço.  

                            ((risos))  

M56-01:   Qué um cafezim?  

E:     Eu quero...  

M56-01:   ((falando  para  uma  mulher  no  interior  da  casa))  Joana...dê  cá  um  cafezim  pra  Carlim...  

              ((vozes incompreensíveis no interior da casa))  

M56-01:   Carlim? iscuta aí... aí tu quiria tambẽi... só qué essas histora... num qué...num qué... cumo se diz?  ...só qué 

histora? ou qué assim... um... um...num qué histora de Trancoso... não?  

Pra fazê alguma coisa?  

E:     Quero! Olha... eu  tô  trabalhando... eu vou  trabalhar em cima de qualquer coisa que você me disser... você e as 

pessoa, uma compara/... você pode comparar o  tempo antigo com o de hoje...  você  pode me  contar  história  de  

Trancoso...  de  quem  vivia  encantado...  de  quem vivia encantado numa botija que foi de uma coisa...qualquer 

coisa...  

M56-01:   Posso inventá?  

E:     Pode!  

M56-01:   Purque uma vêis...num sabe? ...num vô contá histora agora não...  

E:     Não! Tá certo! Não! Aí sexta-feira você me conta bem direitinho.  

M56-01:   Purque... isso é uma histora dũa butija... num sabe? ... dêcha... nessa... nesse tempo...que nesse tempo era 

no tempo de Mundoca de Antõi...  

((a pessoa que estava no interior da casa entra e entrega ao entrevistador uma caneca com café))  

E:     ((tomando café)) Vixe... como tá quente!   ((risos))  

E:     Me queimei... homem...  

M50-02:   O que foi ... Carlo?  

E:     Eu me queimei...  

M50-01:     É um... Mundoca que é a mãe de Antõi de Guilermina...que só tĩa no sito água...má e terra lá  no Santo 

Antõi...aí  papai  nessa  épuca...  a  rôpa  desse  pessoal...aí  na  antiguidade  era uma  rôpa mais  fracazĩa... né?...é... 

num era como hoje  im dia...que hoje  im dia a gente... cumo se diz?  ...  tẽi suas  rôpas boa pra andá e  isso... e aquilo 

ôto... e naquele  tempo as rôpĩas  era  fraca...  tĩa  pôcas...  duas mudĩas...  só  isso...é  isso...  Ele  tava  precisano  dũa 

muda das milhozĩa que  tĩa e  tava  inchuvalhada...  “mĩa  fia é mió você  í  lá  im Mundoca batê mĩas  rôpa”  ...diche  

“ô papai...  tá munto  tarde... dá  tempo não”  ...dizia...  “vá mĩa  fia que amãiã  eu  preciso  de...  dessa  rôpa  que  é  

pra mim  í  lá  pra  o Martins”  e  ele  nesse  tempo comprava fazenda im Martins... pra você vê as coisa de premêro 

cumo era difice...aí eu fui batê a rôpa...  quano eu cheguei lá no... no ingẽi... mermo no ingẽi do Pega...tĩa assim era 

uma mata...era uma mata mermo na  frente...era  cada um  toco de pau bunito que  só...aí quano eu olhei assim num  

tava aquele butijão... desses bicho grande... aí Teresa diche  “e vamo  olhá  bẽi  de  pertim?”  ...  “vamo”  aí  cadê  eu  

pude  subi  no  bicho...  arribá  pra  cima... PESADO!... pesado queçó... daí eu disse... “vô... já de... eu vô já butá na 

cabeça...vô dêchá lá  im  casa”  aí  Teresa  diche...  pra  você  vê  no  meio  da  ambição  cumo  é...  “nóis  num 

vamo...nói...  nói...  nói  num  vamo...nói  vamo  lá...  nói...nói...nói...  que  nói  vamo...  nói dêcha aqui no mermo  

canto... quano nói  voltá... quano nói  voltá... nói pega pra Mundoca  num vê”  

E:     Teresa...quem era?  

M56-01:   É mĩa irmã...  

E:     Aquela que mora no sítio ainda?  

M56-01:   É essa de/...Teresa aí...Teresa aí de...de Antõi Liano.  



M50-02:   E cum a/ de Mundoca... 

E:     [Valha, e Teresa é tua irmã?]  

M01:     E num é?  

E:     ((admirado)) E é?  

M56-01:   Pra Teresa num vê...cumo é? ... pra Mundoca num vê e nẽi o povo aí do Pega...aí dêcha aí no mermo 

canto...aí nóis fumo batê...foi bẽi ligêro... bẽi rapi/ pra quano chegá levá...levá o o o butijão. ((ẽi tom de súplica)) ô 

Carlim da mĩa  irma... mamãe diche “vẽiam cedo!” ... quano eu cheguei... cadê o butijão? ... cadê o butijão?  

E:     Se sumiu.  

M56-01:   Basta! Passemo  o  resto  da  tarde  todĩa  procurano...procurano  esse  butijão  e  nada...quano nóis 

cheguemo... quase nóis ia levano uma pisa ...purque papai diche quéra pra vim cedo pra rôpa inxugá e toca a procurá 

e nada ... quano chegamo ...aí fomu contá a histora a papai ... pra papai num i... num... num fosse brigá cum nóis...não 

que daqui pra lá ...nóis incontremo um butijão e de lá pra cá nóis fumo procurá e num/...num sei/...num encontramo 

mais... daí,  “mĩa fia... pelo amor de Deus... purque que você num vêi dêchá aqui?” ... “é purque Teresa diche  queu  

nẽi  vĩesse  dêchá  im  casa  ...purque  pudia  o  povo  vê  que  nóis  ía  levano  esse butijão... e se levasse pra 

Mundoca...Mundoca via e tumava ...e quano nóis voltasse ía juntá a  rôpa...  inrolava e levava pra casa  ...e quano eu 

cheguei... cadê o butijão?”  ...aí...mais o povo sempre diz...quano a gente olha uma butija que tá disinterrada a alma tá 

perdida... ... 

E:     Mas também não era pra vocês a botija...  

M56-01:   Era não...  

E:     Por isso que vocês não acharam mais...  

M56-01:   Era não... num era pra mim não...mas...Ave Maria...nunca isquici... meu fio.  

E:     E nunca ouviu falar quem foi que ficou com a botija... não?  

M56-01:   Não...nunca ouvi falá... e mermo assim eu acho...eu acho que/ mermo ali naquele camim que vai lá pro 

Santo Antõi...  

E:    O Santo Antônio de papai?  

M56-01:  Não... esse Santo Antõi/ de Antõi/...  

E:     [Sim...o Santo Antônio de Mundoca]  

M56-01:   E tẽi lá im Antõi... Antõi...o finado Antõi...ali no Santo Antõi ali...Antõi ali.  

M50-02:   Antõi de Anania. 

M56-01:   Antõi de Anania... é Antõi do Rêgo... num tẽi um sito praculá pra bacho... num tĩa? ... E eu acho que ainda 

tẽi ...e num sei quẽi é que hoje im dia toma conta ... que a gente toda a vida ia  lavá  rôpa...  lá  tĩa uma pedra  

incantada... quano a gente  tava assim/ é... é... a merma pedra e o povo tava acustumado a i pra lá ... purque os galo 

cantava... os guiné...  

E:     Nessa pedra?  

M56-01:   Nessa pedra... eu procurava e num via nada... e passava... passava na pedra que ela era mermo/... mermo 

cumo uma prata.  

E:     Diz que ali pro Pega tem uma encantada... num talhado.  

M56-01:   Tẽi... tẽi... tẽi era um minino de Paulim que via.  

E:     Quem é esse menino de Paulinho? Ele tá vivo ainda?  

M56-01:   É vivo... mais num tá aqui...ele tá im Brasilha.  

E:    Sim, tá em Brasília...  

M50-02:   [Tá im Goiás]  

M56-01:   Mais tu realembre de amãiã queu cumeço...queu... queu cumeço a   

contá... a contá a você. 

E:    Como é essa pedra do talhado?  

M56-01:  Não! Essa pedra do  taiado, ói... era...tu num sabe cumo é aquele mininu...daquele Paulim quele sempre era 

mêi pertubado da cabeça? ... o Vaval? ...que chamava de Vaval? bẽi... aí dêcha  que  um  dia...  toda  vida  quele  

quano  discia  presse  canto...  ele  via  os...  os  guiné  cantá...via galĩa cantá... aí deu-se que um dia... que toda vida... 

quano ele bibia cachaça... tumava cachaça... chegava uma pessoa pra  levá ele... e discia presse canto e nẽi era pra 

dizê nada a ninguẽi.  

E:  E ninguém sabia quem era essa pessoa?  

M56-01:  Não! ... ninguẽi sabia e nẽi era pra dizê nada a ninguẽi... aí uma vêis viro quele foi carregá a mandioca de 

Geraldo Petronino...andava cum uma baladêra... aí quano chegô num certo mêi do camim... aí chegô...aproximô-se 

uma pessoa...  

M50-02: [Ele num matô um preá?]  

M56-01:   Ele matô...    ele  antes...ele  antes...ele matô  um  preá...  aí  quano  ia  levano  um  preá...  aí aproximô-se 

uma pessoa “me dê esse preá!”, ele disse... “eu num dô não”  ... “se você num me dé esse preá... eu levo o preá e você 

tambẽi” ...e ele... “eu num dô não” aí saiu arrastano ele... arrastô ele até munto... até  junto do canto que essa pessoa  

fica... e o burro aí cum a carga  no  lombo...  “tẽi  uma  coisa...  nêgo...  eu  vô  dechá  você  voltá”  ...  ela  disse...  “só  

vô dêchá você voltá purque você ia cum aquela carga...mais se num fosse aquilo... você ia ficá agora mais nóis”  

E:  Que carga era? 

M56-01:   De mandioca...  

E:  Sim! ... Carga de mandioca.  

M56-01:  Aí, bẽi!  ...ele chegô  im casa...contô a histora pro povo...o povo num acreditô...disse quéra mintira do 

minino  ... e disse...  “cadê o preá?”  ...  “ele  levô”  ...  “e cadê a baladêra?”  ...  levô tambẽi...  

M50-02: E levô o preá...levô a chinela... levô tudo...  

M56-01: Levô...dechô ele... levô o preá e levô a baladêra e levô a...  



M50-02:   [Levô inté a camisa... e essa camisa deve de tá lá...né?]  

E:  Talvez... aí porque é que se encantava, Aldízia?  

M50-02: É purque era incantada...  

M56-01: Incantava esse canto...  

E:   Sim! ... o canto é encantado... mas o que é/ quem é que encanta?  

M56-01: O que é? ... e eu sei? ...eu num sei nẽi isplicá...  

E:  Por que ainda hoje não tem canto encantado?  

M50-01:  Tẽi! ... tẽi! ... aí, bẽi! ...Carlim... ôto dia... aconteceu... que o minino tomô uma cachaça... aí toda vida que  

tomava essa cachaça...  tĩa aquele sentido de  i pra esse canto... aí desceu... quano desceu presse canto... aí a criatura 

ia buscá ele...  

E:   Era como se fosse uma coisa que chamasse... não era?  

M56-01:  Pra buscá ele e levô...levô inté lá e intão o povo procurô... procurô...e cadê Vaval? ... cadê Vaval?  ...  

praqui  ...praculá...  praqui  praculá  e  nada...  e  nada...  e  nada  de  incontrá...  aí, quano  foi munto... munto... munto  

tarde... aí sei que a criatura vêi dêchá ele até no  terreiro de casa...  

E:  Era homem ou mulher?  

M56-01: Era muilhé.  

E:  Era mulher?  

M56-01:  Diz quera a coisa mais linda do mundo...  o cabelo dela era coisa linda... e disse...  “olhe, eu vô li dêchá lá 

na sua casa... mais se você dissé onde é que você estava...  eu vẽio li buscá e nunca mais  você  volta  presse  canto”  

...    aí  cumo  deu-se munto  tempo...   aí  cumo  passô munto  tempo...   aí ele disse... cumeçaro a procurá sabê onde 

é que ele  tava... ele disse...  “olhe...    eu...    quano  eu  vô  praculá  ...  aí  aquele  canto  aculá”  ...  ele mostrô   o  

canto  bẽidireitim ... “naquele canto toda vida quano eu vô praculá tẽi uma pessoa que vẽi me buscá e vẽi  me  dêchá”  

...  aí  o  povo  pensava  quéra  brincadêra  e  daí  purisso  que  ficô  e  nunca disincantô...  mais ela quiria que ele 

disincantasse...  

E:  Mas não desencantou de mole... viu? Ele...  

M56-01:  Purque ele não intendeu o incanto como é que é...  se ele tivesse o meno... o meno... pegado no cabelo dessa 

criatura e  tivesse  tirado... o meno um pedaço do cabelo dela...   pronto!  ... hoje im dia ele era mi/ milionário...  

E:  Por quê?  

M50-02: [Porque é disincantada...]  

M56-01: [Porque é disincantada...]  

E:  E quem desencanta fica rico?  

M56-01:  [Fica! ...  Rico!] E é...  fica rico! ... e dêcha que uma... uma vai contá...  uma histora que lá no Sêi de 

Abrão... no Sêi de Abrão aqui no sertão aqui ((apontando)) práculá pra lá...  lá tĩa uma (     ) quano dava certas hora/...  

era certas horas... certas noite...  de noite só... se via o gado BILIM...    BILIM...    BILIM  tocano  o  chucalho  e  os...    

os...    aí  cumeçava  os...  os  guiné...  CAPOTE... CAPOTE...  CAPOTE...  CAPOTE... ôxe! ... e o que é aquilo? ...  e 

o povo sẽi saber... só uvia...  só fazia uvir.... aí dêcha que um dia... foi nesse tempo... que no tempo... que  o/  que  

num  tempo  que  o  povo  era  burro mermo...  aí  um  home  disse  que  hôve  uns negoço munto pirigoso...   que 

nesse  tempo...   disse que vĩa buscá o pessoal e  ia carregá munta gente pra...  pra...  pra Fernando de Norõia...  sabe? 

... aí disse que um home correu com medo pra num carregá...  sabe? ... aí correu tanto que foi batê nessa/ nesse 

canto...  aí chegô  lá e disse  “ô mĩa nossa sĩóra das Dô” e os galo... o galo cantava...   os...   os guiné tambẽi abriu a 

boca e “ô mĩa nossa sĩóra... eu corrê tanto cum medo de/ dessa e pra... pro povo  num me  vê  e  te é...  é essas  pessoa  

aqui...aí  amãiã  se  eu  tivé  vivo...” abriu...ah!  ... quano  abriu...  uá...  bateu  na  porta... quano bateu  na  porta  ...  

“vala meu São Francisco... aonde eu tô? ... que é que faço? ... pra onde eu vô?” ... aí ela... ele... ela cumeçô dá cum a 

mão... “chegue pra cá... chegue pra cá” ... e ele paradim... “vala mĩa nossa sĩóra” ... e toca o home se tremê...se tremê 

e se tremê cum medo...cum medo...cum medo que a muilhé num tirava os ólho dele... “chegue pra cá” ... aí quano 

ele/... ela... quano ele mudô a vista... deu no  pé...  voltô  pra  tráis...  “ô...  num  sabe  o  que  perdeste...tu  perdeste  a  

tua  felicidade... eraqui! ... num sôbe intendê o meu chamado e tu num sabe onde que vai ficá” ... aí ele disse “eita!”  

...  perdeu  de  tudo...  se  perdeu...  ariôse mermo...o  que...  de  qualquer manêra...ela chamô ele pra dá a mão... pra 

disincantá ela... que ela  vivia num  incanto... mais ele num quis...cum medo...pois  é  purisso  que  o  povo  sempre  

diz  que  o  povo  de  primêro  era  povoburro... era munto burro...  

M50-02:  Carlim,  no  tempo  que  papai  era  vivo  contava  a  história  pra  gente...  passava  a  noite  todĩa 

assim...iscutano e num quiria durmi não...  

M5601:  Antes de você saí daqui... eu vô contá a histora de Lino Maria de Eugênia...  

M50-02:     Papai contava quele era...  

M56-01:   Era papai que contava...  

M50-02:   Tĩa hora da gente mangá/...  

E:    E tu? Não sabe contar nenhuma?  

M50-02:   Aprendi não...  

E:    Você aprendeu...  

M56-01:  Agora aquele Evanilso lá do Pêga...ô muleque pra sabê de histora boa...  

E:    Quem é?  

M56-01:   Evanilso... Evanilso marido de Miriosa... rumbora mais eu lá amãiã?  

E:    Amanhã? Vamos.../bora amanhã eu vou... Que hora você vai?  

M56-01:   Eu vô de mãĩã no carro...  

E:     Aí fica em casa?  

M56-01:   Não!  

E:    Você vai ficar na sua casa?  



M56-01:   Não... eu vô lá pra onde mora o pessual...  

E:    Hum... mas eu só vou de tarde...de tarde você já tá aqui?  

M56-01:   De tarde?  

E:    Sim! Porque eu vou trabalhar amanhã...  

M56-01:   Amãiã é sexta fêra... vamo sexta fêra de tarde pro Pega...  

E:    [/bora.]  

M56-01:   Vamo falá cum o minino.  

E:    /bora...  sexta-feira...nós  vamos  de  tarde  lá  em Miriosa...lá  nesse  outro menino...  numas casas por lá. Eu vou 

mais você...  

M56-01:  Eu  vô... mais nóis  fica perto de  i no Pêga na  sexta  fêra... depois do almoço... depois da missa... aí nóis 

vamo... aí nóis pega Evanilso pra contá histora...  

E:   Pronto! E outras pessoas que eu vou precisar de muita gente... aí... sexta-feira de noite eu venho pra cá pra nós 

conversarmos...agora eu preciso mesmo... saber mais não...  

((pausa))  

M56-01:  Peraí... mas ela num sabe... ela num sabe contá... olhe... aquela bichĩa... Margarida... ela tẽi umas historas 

tambẽi boa... ela tá aqui no ingẽi...  

E:      Não! Depois eu converso com esse pessoal... 

M56-01:     Cê vai fazê quantas histora?  

E:      Eu vou fazer muitas histórias... o máximo que eu puder...  

M56-01:  Aquela minina que vêi de Severiano Melo...  tá...vêi aqui pra contá alguma coisa...alguma  coisa  causo  

quela  quiria/  ela  até  quiria  tambẽi  alguma  coisa  inscrito...  isso  falei  umas histora...aí contei umas historas... aí 

ela disse “eu ixijo mais a histora de São Gonçalo que é pra  gente  fazer  esse  negoço”  aí  deu/  disse...ficô  certa  de  

quano  fosse  agora  no mêis  de agosto ela vim de novo preu contá umas históras...  

E:    Aldízia...  ali  no  Pega...  ali  no  Pega...  talvez  você  nem  saiba... mas  ali  no  Pega  já  teve escravo assim no 

tempo da escravidão? Ali o povo...  

M56-01:  Num  sei  dizê  não...o  povo  as  vêis  me  procurava  e  eu  num  sabia  disso...mas  eu...  eu preciso  saber/  

purque  você  sabe  que  esse  povo  véio  da  antiguidade...  eles  sabe muntas coisa só pra eles... mas num sabia  

repassá pra ninguẽi... num sabe? Agora...papai sabia contar a história...mas não passar coisa assim que já foipassado 

pessualmente... histora... histora... histora é histora... a gente quer saber a convicção daquela pessoa... como foi que 

surgiu aquele sítio... isso e aquilo ôtro... né?  

E:  É...  

M56-01:  eu  tẽo... qualqué um dia eu... aprendo só pra  li dizer/ que  tẽi um  livro quele arranjô... um livro que tẽi 

munta histora boa... do cumeço da história do Pega... mais isso ele vai me dizê qualquer um dia, eu vô li dá pra quano 

a pessoa procura... você sabê informa ... mais nunca deu...  purque  ele  tẽi  que/  ele  arrajô  num  livro...NUM SEI 

AONDE FOI...  o  que  é mais?... Diga aí o que deseja...  

E:   Não! Pode conversar...  

M56-01:  Aí... iscuta aí... você sabe me contá alguma coisa do... do... desse tempo quesses índio vivia aqui?  

E:      Se eu sei contar alguma coisa?  

M56-01:     Diga aí alguma coisa... no seu livro num tẽi?  

E:       Não.... porque a gente/...  

M56-01:     Não! Não! ... da índias...  

E:      A gente acha...  

M56-01:     Isso e aquilo ôto...  

E:  Isso é mais lenda...né? ... é mais lenda... a lenda de Cantofa é quase história de Trancoso também... mas...  

M56-01:  Purque no sábado quano a gente  tava  lá no... no... no encontro ali de  turismo  lá... eu  fui convidada... aí 

munto... munto... alẽi de matare a pobizĩa ainda interraro... diz que no canto dela onde ficô interrada é PELADO 

PELADO.  

E:      É... não cresce mato não. [mas...]  

M50-02:     [Pur que é? ... pur que é que num cresce mato?]  

E:      Porque diz que é amaldiçoado o canto... é encantado também?  

M50-02:     É incantado?  

E:  É... mas... Aldizía... o que a gente acha/ é que ali no Pega foi um quilombo...  

M56-01:     É! ... é um quilombo...  

E:    É onde que a gente tá querendo chegar...  

M56-01:  Chegá lá... né?  

E:  Porque  a  gente  acha  que  tinha  os  escravos...  escravo  fugido  ...  né? Porque  tinha  aqueles fazendeiros  que  

tinham  escravos  e  os  escravos  que  fugiam...  iam  se  esconder  no mato...  

[porque]  

M50-02:  [Papai contava uma histora dos iscravo... ((falando para M56-01)) ele num contava?]  

M56-01:  Ele  contava...  e  tẽi  até  num...  no  tempo  do  finado  Elia  de  Loló  queles  habitava  ali iscundido...  

E:    Pronto! É nesse canto que os escravos fica escondido que a gente chama de quilombo...  

M56-01:     Agora... é... é... cumo se diz... o cumeço a gente num sabe dizê..  

E:      É... não sabe dizer...  

M50-02:  Eu sei que papai contava munta histora ((incomp.)) mas papai contava munta/ era demais...  

M56-01:  Purque o finado Juaquim de Paiva ele era desse home carrasco ... se ele dichesse que pau era pau ERA 

PAU... ele era home quele... quele era munto... MALINO... se quisesse matá um ... ele mandava matá e interrava tudo 

no mato... quiria/ quiria/ papai contava uma histora/ que Juaquim de Paiva... aí diche que quano Juaquim de Paiva  foi 



pra morrê... divido ele  tê feito munta coisa ruim... mũta... matô munta gente... aí surgiu o assunto... Juaquim de Paiva 

morreu... morreu...  vamo  interrá...  aí  o  povo  tudo  foi  atráis  de/  de  convidá  o  pessoal  pra interrá Juaquim de 

Paiva que tĩa uma subida e uma discida pra levá ele... nesse tempo ainda era  nas  rede...  até  um  tempo  desse  era  

im  rede...  num  era?    ...aí  chegô  dois  HOMÃO GORDO... cada uns braço... grosso mermo... cabeça pelada  “quẽi 

morreu?” quereno sabê quẽi morreu  “foi Juaquim de Paiva”...  “aí... é Juaquim de Paiva,  tanto que nóis gostava de 

Juaquim  de  Paiva...  o  home morreu?  vamo  levá  ele”  ...  quano  chegô  na  subida...  elesprocuraro...  “vamo  todo 

mundo  um  dum  lado  dôto...  vamo”  ...  quano  chegô  nũa  subida quera mêi  imprensado...  “não...  rapaz...  dêche  

nóis  dois  aqui  levá...  queo  canto  é munto ruim... um pega num canto e ôto nôto”... aí os home desce e sobe... 

desce e sobe e toca o povo  corrê  atrais  e  nada  e toca  o  povo  e  cadê  o  home...  cadê  o    home?...  quano  chegô 

munto adiante só incontraro a rede... cadê Juaquim de Paiva?  ... aí “vala mĩa nossa sĩóra... um home rico cumo é ele 

qué que a gente vai fazê? ...fazê pra interrá no cimitero... qué que nóis vamo fazê?” ... aí teve um aí disse assim... 

“sabe qué que  nóis  vamo  fazê?  ...  nóis  vamo  passá  lá  naquela  bacha  que  tẽi  munta  bananêra...  nóis  procura 

um tronco de bananêra bẽi grosso... bota dento da rede” ... e assim fizero... assim fêis... home quera chêi das ideia... 

chegô na bananêra... tirô... inrolô bẽi inrolado... “quẽi é? quẽi é? quẽi morreu?” ... “foi Juaquim de Paiva” ... “abra aí 

preu vê...” “Não rapaz... o home  já  tá munto ruim... nũa situação  ruim...  que  num  dá  pra  gente  vê  não...  PUXA!  

LEVA!”  ...  e  quano  chegaro  no cimitero... daí o home no  camim disse...  “tá danado  se a bananera nascê...”...  

chegaro no cimitero ...  “quere vê Juaquim de Paiva?”  “Não... não é do mermo  jeito que viro quano eleera  vivo”  ...  

e  do  jeito  que  vĩa  irrolado  TIBUNGO  na  cova...  interraro  a  bananêra  e  cadê Juaquim de Paiva? ... sẽi a gente 

sabê cumo... levaro o home im corpo vivim... pode dizê... né?  ...  in  vida...  porque  inquanto  a  pessoa  tá  assim...  

só  purque morreu  ainda  tá  aqui  na terra... né?  

E:      Aí finalmente quem era esse homem?  

M56-01:     Não!..  

E:      Joaquim de Paiva, quem era ele?  

M56-01:     Era/ era desses Paiva lá... do sertão.  

E:       Morava onde?  

M56-01:     Nera no Tigre... praculá pra bacho.  

E:      Acolá na descida da serra?  

M56-01:     Era... naquelas decida aculá imbacho...  

E:       Aí era um daqueles coronelzão?  

M56-01:  Daqueles bichão dos maió... era desse povo antigo... eu acho que Juaquim de Paiva era desse  pessual  aí...  

quẽi/  num  sabe?  Se  ainda  pode  sê  desse  pessoal  de  Eliso...  puraí assim...de Eliso não... de Antõi... cumé que 

chama? O pai de seu Tõim?... Antõi Bessa... eu acho que ainda é desse povo puraí... assim queles são da 

antiguidade... né? ... eu num sei não...  sei  que  papai  contava  isso...  diz  quesse  home  era  RUIM... purisso  que  

os  cão levaro... pegaro e levaro... e/ e/ de primêro as coisa era assim desse jeito... existia/ tĩa munta coisa as pessoa 

veno... hoje  im dia se vê...o povo num acredita e a comparação se você diz... ah... isso é do tempo... purisso fica... 

mais tĩa muntos exemplo assim de premêro... tĩa muntos  exemplo...  hoje  im  dia  se  ixiste  algum  exemplo/  serve  

de  nada...  isso  é  coisa... coisa  que  já  passô...  é  o  povo  véi  relembrando  alguma  coisa...  pois  era...Carlim...  

você/ você vẽi sexta fêra... vẽa adepois que terminá a primêra sexta daí nóis vẽi... nóis vẽi... eu almoço... daí a gente 

vamo... vô chamá Faustina... aí nóis vamo... viu? Pra gente i...  

E:      Rezou o mês de maio esse ano?  

M56-01:     Rezei...  

E:      Todinho?  

M56-01:     Todim... 

E:      Não apareci lá este ano...  

M56-01:     Só tẽi a boca de dizê...  

E:    Não! Mas no ano passado eu  fui... Se  lembra não? Não se  lembra não que até  filmaram a novena todinha... eu 

filmei? Gravei em fita de vídeo?  

M56-01:     Cadê que tu ficô de me dá? Agora queu me lembro...  

E:      Tá/ tá guardado... a sua vai chegar... vou trazer pra você ver...  

M56-01:  Porque...  ói...  eu  num  sei  purque/  graças  a Deus/  eu  tẽo  tanto  foto  desse  povo  que/  vai gravá isso... 

aquilo ôto... que manda pra mim que ele vẽi aqui... é uma lembrança... né? ... bẽi!  ...Se  você  tivesse assim... uma 

boa  vontade de  fazê uma precisão um dia desse...  se lembre de trazê/ pidi umas informação de uma coisa e ôta...não 

depois eu vô procurá e ixplico pra você algũa coisa ((incomp.)) ... É munto bom quano arrente fais um borrão aí...  

M50-02:     [Carlim... tu viu aquele home da arca... tu viu?]  

E:      Passou aonde?  

M50-02:     Passou/  

  

((g r a v a ç ã o   i n t e r r o m p i d a))  

  

                              ((incomp.))  

M50-02:  Eu diche... “sim... cadê?” ... daí eu olhei pra onde diabo ela tĩa ido... eu diche... “pro Pega”... aí quano saiu 

((incomp.))  

E:      Diz que era seboso ele... não era?  

M50-02:     E eu sei? 

E:      Diz que era... já ouvi falar... ele não chegou perto de você não?  

M50-02:     não...  

E:      diz que ele era fedorento pra danar...  



M56-01:   parece que/ eu num sei se é purque ele/ ele  tẽi parte cum cigano?  ...agora cigano é uma raça NOJENTA 

mermo... né não? ... mais eu dancei cum ele...  

E:      E foi? Não fedia não?  

M56-01:     Eu num procurei as perna/...  

                            ((risos))  

M56-01:   eu fui perguntá cumo era as dança de lá...  

E:    E Joana? Quantos forró já foi...Joana?  

                            ((incompreensível))  

E:    Onde era esses forró?  

M50-02:   Nera no Pega?  

E:    Mas em que canto?  

M50-02:   Lá  im casa mermo...  tĩa esse  forró...  lá  tĩa uma quadra bẽi grande... você num se  lembra não? 

E:    Sueldo é teu irmão...  

M50-02:   Nam! ... é subrim...  

E:    Filho de quem?  

M50-02:   [Num é/]  

E:    [Ai é...] já me lembrei... é que eu tava doido...namorou muito? Hem?  

M56-01:   Demais... demais! ((incomp.))  

E:    Nunca quis casar?  

M56-01:   Mais nunca fui firme a ninguẽi...  

E:    E nunca quis casar?  

M56-01:  E nẽi nunca... quano eu... tava bẽi/ o rapaz tava bẽi firme cumigo... pensava queu tava firme cum ele... 

vamo chifre... pruque eu nunca  tĩa sentido nesse negoço... negoço de casamento pra mim nunca/ nunca  foi essa 

conclusão pra mim não... nunca chegô... pra mim nunca... agora eu num sei se é de mim/ se é de mim também... Deus 

é quẽi sabe... né? ... quano a pessoa nasce cum aquela sorte de casá... casa... mais... se eu namorasse e chegasse pro 

namorado  cum  um  rapais  e  falasse  casamento  pra  mim...   é  mermo  assim  que  tivesse/parece  assim  que  

aquela  pessoa  tĩa me  dado  a  gurdura  do mundo  todo...  arripunava  de vêis... e ripuno qualqué um... eu num quero 

sabê disso...  

E:    Por que você não quis um casamento? O que você acha de casamento?  

M56-01:  Não...  eu  acho/  queu  acho  de  casamento...  o  casamento  é  MUITO  bom...  a  pessoa arranjando  um  

casamento...  quẽi  fais  o  casamento  é  a  pessoa...purque  de  que  serve  o casamento/ uma comparação... na época 

que nóis tamo hoje... você arranjá um casamento pra casá hoje e cum dois mêis/  

E:      Mas isso é hoje... antigamente não era assim não...  

M56-01:     Antigamente num era assim...  

E:      [E você teve uma oportunidade de se casar antigamente?]  

M56-01:     [E num quis... e num quis...]  

E:      Ai... por quê?  

M56-01:  Purque num quis! ... num quiria... era de mim mermo... né porque eu vô achá que num dô certo... num dá 

certo... é purque eu num quiria mermo... agora eu num sei purque...  ficô na mĩa cuca... na mĩa cuca isso... “purque 

você num casô?” ... purque num quis!  

E:    E tu Joana... não casou por quê?  

M50-02:   Purque a sorte num deu...  

E:    Mas teve vontade... ou nunca teve vontade de casar?  

                            ((M50-02 balança a cabeça negativamente)) 

E:    Como era os forró de antigamente... Joana?  

M50-02:  Tu que sabe... os  forró num era um  toque... um  toque... um  toque de/ de sanfona e/ e/ e/ cumo era aquele 

ôto? ... um zabumba...  

                            ((pausa))  

E:    O que mais? Não tinha luz antigamente...num tinha energia...  

M50-02:  Não! ... num tĩa... é/ era a lamparina... era cum farol...uma lâmpida... nesse tempo...o povo butava um 

farol... uma lâmpida e passava a noite todĩa dançano...  

E:      E se essa lâmpada se acabasse... não dava miséria... não?  

M50-02:     Nada... passava a noite toda assim acesa... a luz...  

E:  Não tinha assim... um gaiato para apagar a luz só para arrochar a caboca mais não?  

M50-02:     Tĩa nada ... home...  

E:      Arrochava no claro mesmo?  

M56-01:  Era...  no  claro  ((incomp.))  aí  passava  a  noite  todĩa...  era  tocadô  bom...  tocô muitos  baile grande...  

nessa  época  dos  baile  quele  tocava  no  Pega...  nesse  tempo...  era  lá  im  Antõi Jacinto... tĩa munto forró bom lá 

im Antõi Jacinto... tĩa o/ o ((incomp.)) nesse tempo no dia de Santo Antõi ((incomp.)) chamava a atenção do povo era 

munto festa lá no Pêga... era assim dia de Santo Antõi.  

                            ((incomp.))  

E:      Era muita gente? Era no Pega mesmo?  

M50-02:     Era...  

E:    Quer dizer que esse Antônio Jacinto era como se fosse o cabra lá de Paiva?  

M50-02:     Era...  

E:      Era rico... era desse povo rico...  

M50-02:     Era... era  



M56-01:  Era bom mermo... mais como cê sabe... tudo acaba... meno a graça de Deus...né? ... que vĩa munta gente de 

fora... esse povo aqui de Portalegre... esses maiores puraí... esse mais ô meno...vĩa tudim...  

M50-02:     Num tĩa Dudu Germano?  

M56-01:  Quano  tĩa  assim  um  lelão  no  dia  de  santo  Antõi...uma  galĩa/  uma  galĩa  assada...  nesse/ nessa  

época...  ERA  MIL/  que  nẽi  hoje...  mil  era  mil  real...  era  mil  real...  nera?  Nessa época... na época que nóis 

tamo... é o que é que é... valia isso... num é? ... Ave Maria que todo  mundo  arrematava...  Ave  Maria...  era  só  

lêlão/  desses  lêlão  mermo  de  inganchá mermo...  

E:      Eu nunca vi um leilão....  

M56-01:     Nunca viu?  

E:      Nunca vi nem nunca fui num. Como é um leilão?  

M56-01:     Nunca viu?  

E:      Não...  

M56-01:     Você já viu...  

E:      Aonde?  

M50-02:     Aqui na rua uma vêis ...aqui uma vêis....  

E:      Quando... quando foi isso?  

M50-02:  Foi uma vêis... foi um dia que hôve/ até cê/ num foi não? ... inté que hôve no barracão... daí você saiu inté 

arrematano uma galĩa ...parece que foi... num sei onde foi não...  

E:      Você é católica... é... Joana?  

M50-02:     Graças a Deus sô...  

E:      Sabe rezar? Aquelas reza antiga/ de antigamente 

M50-02:     Sei não...  

E:    Mas tinha umas reza antiga? Não tinha? Eu vejo falar... eu não sei essas reza...  

M50-02:     mai é/ é/ é...  

E:  Não  tinha  umas  reza  forte...  umas  reza  antiga  que  o  povo  até  levava  empendurada  no pescoço...  num  sei  

que...  dentro  de  umas  bolsinha...  tinha  que  eu  vejo  falar...  você não alcançou esse tempo... não? Sua mãe... ela 

não tinha isso não?  

M50-02:     Pudia até tê... mais eu num me lembro disso não...  

E:      É... porque você não quer me dizer que tem essas oração...  

M50-02:     Nam... num sei não quẽi tĩa essas oração...  

E:      Quando você namorava... os namoro era como esses de hoje?  

M50-02:     Era o quê? ... era não... os namoro do ôto tempo era diferente de agora...  

E:      E como era os namoro de antigamente?  

M50-02:     Sei não... como era não...  

E:      Sabe! Que você tá dizendo que era diferente...  

                             ((risos))  

E:      Como era? Diga como era...  

                             ((incomp.))  

E:      Quem foi que fez esse café?  

... M50-02:     Num foi Deíze? .... eu faço café mais eu num boto nẽi na boca...  

E:      Agora você sai menos de casa de que Aldízia... né Joana?  

M50-02:     Sai... eu num gosto de saí de casa não...  

E:      Por quê?  

M50-02:  Purque eu num gosto... toda vida eu fui assim... gosto de saí de casa não... só gosto de ficá im casa... né? 

Purque num gosto de saí... gosto de saí não... farriá não...  tẽi  muntas vêis queu quero saí e nẽi tẽi/ nẽi/ nẽi 

rôpa...Deíza quẽi vai...  

E:      Eu noto que até para a igreja você sai pouco.  

M50-02:     É eu num gosto munto não... eu só vô pra missa assim... de noite.  

E:       Quantos anos você tem Joana ... desculpe a pergunta.  

M50-02:     É... cinquenta. 

E:     Só tem cinquenta? Como é o nome todo?  

M50-02:     É Joana Darc da Silva.  

E:    Por que é que é diferente do nome de Aldízia?  ... o nome de Aldízia não é Aldízia Maria da Conceição?  

M50-02:  O  nome  de  Deíza  é  Aldize  da  Conceição  Bessa... mai/  o  nome  de  Aldize  tẽi  uma Maria mermo 

pelo mêi...num tẽi?  

E:       Tem! Que eu vejo o povo chamar ela de Aldízia Maria da Conceição.  

M50-02:     Mai é isquisito... né?  

E:       Eu não acho não! O que que tem? Esquisito por quê?  

M50-02:   Purque tẽi essa Maria da Conceição/ apôis o nome de Deíza.... é Deíza da Conceição Bessa.  

E:      E é? Não tem esse Maria não?  

M50-02:     Num tẽi essa Maria não... é Aldíze...  

E:      Quem é mais velha ...é você ou é Aldízia?  

M50-02:     É Aldize...  

E:      Aldízia tem quantos anos?  

M50-02:     Aldízia tẽi... pergunte a ela...  

E:      Mas você não tá dizendo que ela é mais velha.  

M50-02:     E/ e/ e/ ela né mais velha? 



E:      Quantos irmãos você tem?  

M50-02:    Tẽi bẽi... quantos é Aldize?  

M56-01:     Nove.  

M50-02:     Nove.  

E:      Quantos homem?  

M50-02:  Era o finado Manél... é Antõi... Gabriel... Carnêro e Adriano... Tĩa ôto? ((pausa)) e de muié   

tĩa eu...Teresa e/ e/ eu e Deíza e Toiô... mãe de Chico Antõi... é purque morreu a mãe de  

Subrim...  

E:      Toiô é uma que mora no Pega?  

M50-02:     É a que mora no Pega...  

E:       Eu tive na casa dela.  

M50-02:     Quano?  

E:       Ontem... foi ontem... ontem de tarde.  

M50-02:     Pois é...  

E:  Ela veio me dizer muito contente... satisfeita que tinha feito as paz com Aldízia... Elas tinham uma má querência, 

não era?  

M50-02:     Vige! Se tĩa...  

E:      Mas você parece que não gosta muito dela... gosta não?  

M50-02:     Eu não...  

E:      Você fez uma cara toda torcida...  

M50-02:     Eu? ... fiz não...  

E:      Ela veio me dizer que tinha feito as paz/ as pazes dela com Alzira...  

M50-02:     Aquele siminarista eu acho quele parece tanto cum tu...  

E:      Comigo?  

M50-02:     Sim...  

E:      Por quê?  

M50-02:  Não... purque o jeito/ mais ele tẽi um jeito bom quiçó... num/ num tẽi gente que a gente num cũiésse e tẽi 

uma presença bunita quiçó que a gente gosta... né? ... que a gente gosta... ele é bẽi popular ele.  

E:    Aí você acha ele parecido comigo... porque eu sou bem popular também ...é?  

M50-02:     É... purque o seu cabelo/ eu disse... “vala ... é vê Carlim...” 

E:      Mas tu disse isso mesmo?  

M50-02:     Foi...  

E:    ((mostrando a caneca do café em cima da mesa)) De quem é essa caneca? É sua ou é de Aldízia?  

M50-02:     É/ é daqui mermo...  

E:      Eu vou levar essa caneca pra mim...  

                             ((risos))  

M50-02:     Tá doido?  

E:      Ô caneca bonita... véi...  

M50-02:  Ô Deíza... Carlim tá doido? ... quẽi foi a pessoa que falô mermo assim... “ô Juanĩa... isso é muito bunitim... 

eu vô levá...” daí num levô mermo?  

E:      Não! ... essa daqui? ... essa daqui eu vou levar pra mim...  

M50-02:  Daí vai disinterá meus/ meus/ meus copim? ... cume é...mĩas canequĩa... não...  

E:      E quantos são? 

M50-02:     Só é dois.  

E:      Só é dois? Você me dá o seu e fica com o de Aldízia...  

M50-02:     Armaria... Carlim tu é/  

E:      Não tem coragem de me dá esse copinho pra mim... não?  

M50-02:  Tẽi não... quano eu fô/ fô/ pu/ pu/ pu Canindé... onde Deíza comprô esse daí...eu trago um pra você.  

E:     Mas uma coisa dessa... mas você é ruim... viu...  

M50-02:     Eu trago... eu digo “taqui Carlim... pra você tumá café” ...  

E:      Vai trazer de onde?  

M50-02:     De onde Deíza trôxe esse daí.  

E:      E de onde foi?  

M50-02:     Foi do Juazêro...  

E:       Ai você vai para o Juazeiro quando?  

M50-02:     É im Janêro que o povo vai...  

E:      E o povo vai lá ver o quê?  

M50-02:     Né rezá?  

E:       Quem é o santo de lá?  

M50-02:  Pade Ciçu... tu sabe mais de que eu e o Canindé/ pergunte/ eu vô ao Canindé ... pergunte...  

E:      E tem o Canindé também? 

M50-02:     Num tẽi não?  

E:       E eu sei?  

M50-02:  Tu  já  foi no Canindé  fazeno  romaria...  fazeno  romaria no Canindé... ói... o Canindé/  lá no Canindé... a 

gente reza im todo canto... todos os ano nóis vamo... todos os anos...  

E:       Vão de ônibus?  



M50-02:  É... de premêro nóis  ia no pau-de-arara... agora nóis vamo no ônibus que é mais mió... é bom demais... e já 

faz muntos anos que nóis vamo ao Canindé...  

E:      Pagar promessa?  

M50-02:    Pagá promessa que mamãe fêiz pureu.  

E:      Que promessa era? Pode contar?  

M50-02:     Era de inquanto vida eu tivé i pra Canindé...  

E:      Todo ano?  

M50-02:     Todos os ano eu vô...todo os ano...  

E:      Por que é/ por que foi essa promessa?  

M50-02:     Purque eu quase murrí.  

E:      De quê?      

M50-02:     Duente.  

E:      De que doença?  

M50-02:     Ora se eu me lembra... num sei de que foi...  

E:      Não sabe mais nem por que é que paga a promessa?  

M50-02:     Oi?  

E:      Você era menina ainda?  

M50-02:     Era...  

E:      Aí adoeceu?  

M50-02:     Aí aduici... daí mamãe/ fizero uma reza pra São Francisco...  

E:      Tinha médico nesse tempo?  

M50-02:     Tĩa não...  

E:      Como é que o povo se tratava nesse tempo?  

M50-02:     Cum remédio dos mato.  

E:      Só remédio dos matos e reza?  

M50-02:     Era...  

E:      Aí você não aprendeu nenhuma reza dessa?  

M50-02:     Aprendi nada...  

                            ((ri))  

E:      Joana... você diga essa história direito... 

M50-02:  Eu num sei rezá não... eu num sei nẽi do pai nosso... ai ai ai... num sei nẽi o pai nosso...  

E:      Olhe aí... olhe aí tá dando um jeito no braço porque é mentira...tá vendo?  

M50-02:     [Não... eu num sei rezá não...]  

E:      [Mentir é pecado... Joana.]  

M50-02:  E eu num tô mintino não... num sei nẽi rezá... eu rezo assim um pai nosso pra me defendê e pronto...  

E:      Se defender de quê?  

M50-02:     Já é/ e quano tu vai deitá tu num reza não?  

E:    Não...  quando  eu  vou me  deitar  eu  tou  tão  cansado  que  não  dá  nem  tempo  eu me  deitar direito... 

Joana...já tou dormindo...  

M50-02:     Armaria... Carlim... aquele mininu seu é um  minino ô é uma minina?  

E:      É uma menina...  

M50-02:     Rum!  

E:      E... Você já conheceu ela?  

M50-02:     É tão mimosa... eu vi ela num dia desse...  

E:      Aonde você viu?  

M50-02:     Era uma pessoa que tava cum ela na/ eu num sei quẽi era não...  

E:      Nera mamãe não?  

M50-02:     Parece que era... cumo é o nome dela?  

E:      Nerissa.  

M50-02:  Mar eu mango/ eu mango é muito é do nome da minina de Afrãio... né?  

E:      Por quê?  

M50-02:     É purque né... um nomão grande demais? Letice?  

E:      E esse nome é grande?  

M50-02:  É  né/  eu...  daí...  eu  diche/  diche  mermo  assim...  “êi...    quẽim  vai  aprensentá...  abri  a quadria  ...é  

Letice.”  ...  eu  diche  ...  “Letice  véa...  vẽi  vê  o  que  aqui?  ...  acabá  cum  a ((risos)) acabá  cum   a  ((ri))  ... que 

a gente num  sabe de nada não... quano eu deu  fé... chegô Letice bunita demais...  

E:      Bonita demais? Você achou ela bonita demais? Ô/ ô Joana...  

M50-02:     Oi? 

E:      Aprendeu o nome da minha menina?  

M50-02:   Nam...  

E:      NERISSA.  

M50-02:     Nerícia...  

E:      Carla Nerissa...  

M50-02:     É bunito esse nome...  

E:      É bonito?  

M50-02:     Pois é...  

E:      Aí você riu porque a „véia‟ Letice vinha abrir a quadrilha?  



M50-02:  Foi...mais eu pensava quera Letice... marréra a bichĩa bẽi bunitĩa... muito mimosa...  

E:      Hem Joana...e as paquera ainda tem hoje em dia?  

M50-02:     Quero mais não....  

E:      Por quê?  

M50-02:     Porque num quero...  

                            ((pausa))  

E:      Mas você foi assisti às/ o São João.  

M50-02:  Fui... fui ao São João tudim... quano foi no/ no derradêro dia eu num fui não...  

E:      Assistiu às quadrilhas?  

                             ((balança a cabeça afirmativamente))  

E:      Achou o quê? 

M50-02:     Achei munto bunito.  

E:      Gostou mais de qual?  

M50-02:     Eu achei a mais bunita a do Margarida de Freita...  

E:      Achou mais bonita de que a da Juventude?  

M50-02:     Tu achô qual foi?  

E:      Eu sou do Margarida... Joana.  

M50-02:  E  é?  ...  apôis  é...  eu  achei  a mais  bunita  a  do Margarida...  inté  o  povo  dissero  que  o Margarida era 

o mais bunito... cê num achô não?  

E:      Eu achei...  

                             ((incomp.))  

E:      As calcinhas das mulher tudo de fora... tu viu?  

M50-02:     Quano cuidava dava uma sacudida... daí a gente via ((ri)) ... nera?  

E:      Era... mas você num viu?  

M50-02:     Vi...  

E:      Era só dança com as calcinhas tudo de fora...  

M50-02:     E daí inda tẽi corage de i no mundo... num tẽi?  

E:      Tem.  

M50-02:  E num fôro/ e num fôro... e que dia que foi... foi no domingo/ que dia foi que ((incomp.))? 

E:      Num foi para Patu?  

M50-02:     A Juventude? ... sim porque/ mais aí quẽi gãiaro foi eles... num foi?  

E:      Foi nós perdemos...  

M50-02:     Não! ... e é porque a Margarida não/ eu num sei não...  

E:      Não foi um roubo grande?  

M50-02:  Foi... purque o o/ purque a quadria do Margarida de Freita é munto falada... ali foi uma coisa medõia...  

E:      Você dança o São Gonçalo também?  

M50-02:   Dan/ danço... quẽi dança mermo é Deíza...  

E:      Porque não dança... não gosta não?  

                             ((balança a cabeça negativamente)) 

E:      Por quê?  

M50-02:     Purque num gosto de dança...  

E:      Achou ruim sair do sítio não... Joana?  

M50-02:  Achei não... num achei ruim purque eu... quano tava lá no Pega... eu sufri munto cum raiva e  

aqui tẽi água dento de casa... eu era/ quano eu precisava... ia vê uma roladêra d‟água.  

E:      E quem ia vê era você?  

M50-02:     Era...  

E:      Vocês criavam uma menina...não era... uma menina?  

M50-02:     Era um menino... Cláudio...  

E:      E cadê ele?  

M50-02:     Mora im Tabulêro...  

E:      E foi embora por quê?  

M50-02:     Purque quis... foi morá mais os pai ...e lá mermo ele casô...  

E:      Sim ele casô? Já tem menino?  

M50-02:     Tẽi não... de vêiz inquano ele vẽi aqui... todo dumingo ele vẽi...  

E:      Só andar?  

M50-02:     É passiá... você num cũiéce ele não? 

E:  É eu me lembro que vocês criavam um menino... mas eu num conheço ele não... se eu vir  

ele num canto ...eu não sei quem é ele não...  

M50-02:     Quẽi nunca viu seu Antõi pode ispiá...  

E:      Quem nunca viu quem?  

M50-02:     O pai dele... seu Antõi.  

E:      É seu irmão?  

M50-02:  Não...  é  seu Antõi de/  de  cumpade Tõim...  cê  num  cũiéce  seu Antõi  não?  ...  aquele que  

vende bulacha?  

E:      Sei... eu sei quem é... aí deixaram de criar?  

M50-02:     Daí Deíza disse que num ia criá mais não...  

E:      Vocês não tinham umas galinha... também?  



M50-02:     Lá?  

E:      Sim...  

M50-02:     Tĩa era munta galĩa...pra que é que cê qué?  

E:      Não ... não é só porque vocês vindo para a rua não dá mais para criar... né?  

M50-02:  É a vida né? ... quano nóis morava no Pega era munto bom... que agente criava de tudo...  

 né? ... cria porco... galĩa. ((pausa)) Mais agora a coisa é ôta... mais é deu tê fé im Deus que  

um dia eu vô simbora pra lá.  

E:      Tem vontade de ir para lá ainda?  

M50-02:     Tẽi dia queu me lembro de i...  

E:      Dá umas agonia... é?  

M50-02:  Dá  uma  vontade  de  i...  ((pausa))  por  é  daí/  aqui  é  nosso  casa  mermo...  daí  pronto!  

((incomp.)) ... da rente i pra casa.  

E:      Essa casa não é de vocês não?  

M50-02:     Essa casa é de seu João Duarte...  

E:      É alugada? É?  

M50-02:     É...  

E:      Mas vocês vão construir uma casinha?  

M50-02:     Já tá construída...  

E:      Sim! ... já tá construída?... 

M50-02:     Já...  

E:      É aonde?  

M50-02:     É ali imbacho... junto de/ do do da da/ daquela quadra de isporte...  

E:      Ainda não se mudaram por quê?  

M50-02:  Porque num tẽi nẽi água nẽi luis... ainda precisa rebocar... fazê o resto do sirviço todim...  

E:      Aquele povo ali de/  de de Antônio Liano já moraram no Pega?  

M50-02:     Já! ... minino... eles nacero e se criô no Pega?  

E:      Foi ... né?  

M50-02:  Mais Antõi Liano morô foi bẽi dois ano ô foi trêis no Quatí... num foi Aldíze? ... mai no tempo  

que caiu o curisso lá im Teresa... caiu/ foi que Antõi Liano subiu aqui pra cima.  

E:      Depois que caiu o quê?  

M50-02:     O curisso...  

E:      E o que é isso?  

M50-02:     Pois é um relampo...  

E:      Foi um relâmpago?  

M50-02:     Sim...  

E:      Que história é essa?  

M50-02:     Você nunca viu falar não?  

E:      Não... conta aí...  

M50-02:     Nam... eu num sei mais não... mandaí Deíza contá... 

E:      Não eu quero ouvir você contando...  

M50-02:     Eu sei lá...  

E:      Deíza tá ocupada ali...ói...  

M50-02:     Eu num sei mais não...  

E:      O que é um „curisso‟?  

M50-02:  Um curisso num é uma coisa quano cai do céu? ... uma faísca quano cai do céu/ do céu...  

E:      Aí chama de...  

M50-02:     De curisso... né? ... de curisso... quano cai do céu...  

E:    Num sabia não... aí caiu na casa de Antõi Liano? ... aí veio embora por conta disso?  

M50-02:  Não...  foi purque/ dái  foro simbora mermo... eles quiria morá ali  im cima... ali perto de casa  

num tẽi um quartim?  

E:      Tem.  

M50-02:     Apôis a casa de Antõi Liano era ali...  

E:       E era?   

M50-02:  Era! ... daí eles fôro simbora pra rua... aí pegaro e fôro ((bocejando))...  

E:      Qual o santo de sua devoção?  

M50-02:     São Francisco e Santa Ana...  

E:      Santa Ana! Qual é?  

M50-02:     Né essa branca...  

E:    E ela quem foi?  

M50-02:   Hã?  

E:    Que santa é essa?  

M50-02:   Ora seu sei?... 

E:    Não sabe a história dela não?  

M50-02:   Nam...  

E:    E por que que você é devota dela?  

M50-02:   Purque eu sô devota dela... me peguei cum ela e ela me sirviu...  

E:    Aí quem é devoto faz o quê? Vamos dizer... se eu quero ser devoto de um santo... aí o que é  



que eu tenho  que fazer para ser devoto desse santo?  

M50-02:     Né rezá e pidi furtuna a ela?  

E:      Só rezar e pronto?  

M50-02:     Pede as graça né? ... pede as graça a ela/  

E:      Aí como é que eu faço para pedir uma graça... só pedir e pronto?  

M50-02:     É só pidi... cum aquela fé que vẽi...  

E:      E acontece mesmo de verdade? 

M50-02:     Mais se a pessoa num tivé fé num vẽi não...  

E:       Quer dizer que tem que ter fé?  

M50-02:    Tẽi que tê fé... a pessoa sẽi fé num é nada... vale nada...  

E:      Por quê?  

M50-02:     Se tu num tivé fé numa coisa/ tu vê nada?  

E:      Quer dizer que a fé é importante assim?  

M50-02:               É ((ri)) ... ô Carlim... pur que é que tu num vai cunversá mais Deíza?  

E:      Com Deíza eu vou conversar sexta-feira  

                             ((incomp.))  

E:      Que que você mais gostava de fazer quando era menina?  

M50-02:     Vivia brincano.  

E:      Brincava de quê?  

M50-02:     De buneca...  

E:      Fazia buneca de quê? ... porque num tinha boneca para vender nesse tempo...  

M50-02:     Era de pano... buneca de pano...  

E:      Enchia com quê?  

M50-02:     Cum algudão...  

E:      Como é que fazia?  

M50-02:     Custurava... fazia uma buneca bẽi feita quiçó. 

E:      Quem é que fazia?  

M50-02:     Era tia Chaga...  

E:      Uma tia sua?  

                             ((silêncio))  

E:  E não tinha umas boneca que botava uma história de cabelo de milho... não era desse tempo  

não?  

                             ((silêncio))  

E:    Aí brincava de que mais?  

M50-02:  Brincava de buneca... de cunzĩá no mato... fazia umas cazĩa pra cunzĩá nos mato...  

E:    Aí... Como era essa brincadeira?  

M50-02:  Era  brincadêra  de  passeá  que  só  tĩa  minino  brincano...  passava  o  dia  todim  nos  mato  

cuzĩando...  

E:      E era? ... Aí quando foi ficando mocinha... foram indo para os forró?  

M50-02:     Daí dechei.  

E:      De brincar... aí fazia o quê?  

M50-02:     Daí eu ia pras festa e passava a noite dançano...  

E:      E arranjava dinheiro da onde para ir as festa?  

M50-02:     Nesse tempo o povo num pagava festa não... minino...  

E:      Sim! E não?  

M50-02:     Hẽi?  

E:      Quem era que pagava o cantador... o tocador? 

                             ((risos))  

E:      Não tinha o tocador?  

M50-02:     Tĩa...  

E:      E não tinha que pagar esse tocador... não?  

M50-02:  Tĩa... mais o povo num pagava... pagava/ as muiés num pagava não... só era os home...  

E:     Só era os homem que pagava?!  

M50-02:     Era... o que é que Deíze tẽi?  

E:  Deíza tá acendendo uma vela acolá... as mandinga dela... que foi Deíza?  

                            ((incomp.))  

E:       Aí você não pagava festa? ... você é mulher... você não pagava...  

M50-02:     Só era os home que pagava...  

E:  Aí se chegasse um homem para dançar cum você e você não quisesse dançar com ele?  ...  

tinha nadinha?   

M50-02:     Tĩa não... ((incomp.))  

E:   Mas não diz que nesse tempo que home/ que mulher não pagava festa tinha que dançar com 

todo mundo?  

M50-02:     Dançava só se quisé.  

                             ((risos))  

E:      Que foi que ela viu ali dento?  

M50-02:     E eu sei lá o que foi ((ri))...  



E:      Hem... Joana?  

M50-02:     Que é?  

E:      Nunca raspou mandioca não? ... para ganhar dinheiro?  

M50-02:     Nam... nunca rapei mandioca...  

E:      E as „disbulha‟ de feijão que tinha... não tinha umas „disbulha‟ de feijão?  

M50-02:     Tĩa que o povo fazia era munto...  

E:      Como era essas „disbulha‟?  

M50-02:  Disbulhava  o  fejão  quera  munta  gente...  nesse  tempo  que  papai  era  vivo...  nera?  ...  

disbulhava feijão demais... 

E:      Seu pai plantava?  

                            ((balançando a cabeça afirmativamente))  

E:      Plantava o quê?  

M50-02:     Milho e fêjão...  

E:       Aí iam para as farinhada? Aí na farinhada... você fazia o quê?  

M50-02:     Fazia nada não... cunzĩava...  

E:  Que é que tem de hoje/ hoje em dia... que não tinha antigamente e você acha melhor?  

M50-02:     Num... num me lembra mais o que é não...  

E:      Qual o tempo melhor... o de hoje ou o de antigamente?  

M50-02:     É o de antigamente...  

E:      Por quê? ... o que é que antigamente tinha que hoje não tem?  

M50-02:     É purque quano a gente tẽi pai e mãe... é munto bom.  

E:    ah! Você sente falta do pai e da mãe? ... mas não diz que antigamente tinha munta miséria ...  

munta fome?  

M50-02:  Tĩa munta fome... num tĩa munto o que o povo cumê... 

E:      Mas ainda acha melhor o outro tempo?  

M50-02:  Não... mais... cê sabe... o de hoje também é bom... mais no ôto tempo era mais milhó purque  

a gente cum pai e mãe é coisa boa... né não?  

E:      É! Sente falta de sua mãe...  

  

G R A V A Ç Ã O   T E R M I N A D A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2 – Inquérito 2 
 

Informantes:  

H49-01  

H55-02  

H39-03  

H37-04  

  

ENTREVISTADOR E HOMENS CONVERSANDO EM FRENTE À CASA DO FALANTE H55-02  

  

E:      Como estamos?  

H49-01:  Tô cum saúde... caba véi... só tô mêi liso mas isso é mermo... Antõi disse que tá mêi duente  

do juêi..  

                          ((incomp.))  

H49-01:  E a canarama?... tão lá tudo virado nos/ nos prego pra cantá?... Canaru véi tão ((incomp.))  

E:      [Não! Eu já quase deixei de criar]  

H49-01:       Hẽi?  

E:      Eu já quase deixei de criar...  

H49-01:       Cabô?  

E:      Acabei não... mas tem bem pouquinho... 

H49-01      Tẽi um lá não pra nóis trocá num canaru belga... não?  

E:      Tem não...  

H49-01:  ((incomp.)) Caba véi parava a moto... acelerava a moto... butava logo no/ no/ na garupa e ia  

torá lá fora...  

H55-02:       Era...  

H49-01:      Aí nóis ia só no amaciante. ((rindo))  

H49-01:      Mais hoje?... num faço mais nada!...  

H55-02:      Óia!  

H49-01:      Posso durmi na casa de qualqué um...  

H55-02:      Na sala... pode ficá...  

                          ((risos))  

 

H49-01:   Antõi... fui durmi na casa de um amigo meu lá... sabe?...aí eu tava deitado lá ... num sabe?... quano  fui 

acendê a  luis da porta  foi aquela mãozona... num sabe?... aí eu vi que num dava certo  não...  ((rindo))...  o negoço  

hoje  vai dá  certo  tu  rão  pra  lá...Vixe e  o bicho  cabeludo... intão vẽia!... tô no céu ((rindo)) ... aquele... Antõi... 

que mora lá bẽi pertim lá de casa ((rindo))  ... eu digo... mas é o corno?!...  

E:      Mas a gente pode acreditar nisso?  

H49-01:      Pode... rapais!...  

                          ((incomp.))  

H49-01:  Antõi... Antõi e o caba chegô lá dizeno... “rapais me arrume aí umeno vinte conto aí pra mim iũa  festa na 

rua... eu digo... “eu arrumo agora”... e cá comigo... “se você mim  ĩrrolá eu vô de novo.” ...né? ...aí arrumei o diêro... 

aí fui pra lá... eu tava lá bẽi tranquilo... aí o caba chegô... aí... pia  ((fazendo a anomatopéia de ũa pancada nũa porta))  

... mais aí o caba  foi burro... o caba  bateu  na  porta  e  foi  lá  pra  cuzĩa...  né?...eu  fui  e  saí  na  porta  quele   

bateu...  eu  digo “ora”...  eu  passado  na  casca  do  aio...  eu  digo  “ele  vai  batê  aqui  e  vai  lá  pra  dento” 

((incomp.))... quano ele bateu lá... eu corri... abri a porta e pulei... né?... aí ele foi me dêxá lá budega de Neto de Paulo 

Maria... mais rapais... eu fui ligêro...  

E:      Mas ele não lhe conheceu... não?  

H49-01:  Conheceu  nada...  home...  ô  carrêra  grande...  ((rindo))  Pedim...  a  carrêra  do  jeito  queu  fiz carrêra... 

Pedim... quano eu cheguei lá me sentei num taburete... num sabe?... aí Neto véi era mafioso que nẽi o cão... né?... aí 

Neto disse... “Damião... já sei o que foi ...” eu digo... quano dei fé... chegô o caba atrais deu ...“Neto tẽi um caba ali/ 

um caba agora vêi atrais de róbá ũa galĩa”... a cunversa do caba?   ...aí Neto disse... “home... dêxe de brincadêra... 

chame cumpade Damião aqui e vá  lá mais ele”... eu digo...  “é o que home?”... um caba ali atrais de  róbá ũa galĩa ali 



im casa”... aí eu digo... “pois eu vô ali im casa buscá ali/  a lanterna pá nóis i atrais”... onde eu passei de carrêra.. . o  

caba passô alumiano onde eu passei...  véi... de  carrêra... o caba passô alumiano... aí Neto disse... “mais tu é mafioso 

mermo”...  ((risos))  

H49-01:      Daí... Antõi ... tu acredita queu ainda num fui de novo?...  

E:      Ainda foi de novo?  

 

 

H49-01:  Ele vêi pra rua e eu fui... ah!... aquilo é quera ũa nega que gostava de um roçado no canto da barriga... o 

diabo vêi de Natal um dia dêsse... Antõi ... aqui no Ingẽim de Dento ... só num deu mais certo pra nóis i mais... 

sabe?... mas o pega lá im casa foi pesado ((incomp.))... brigado!...  

Nêgo véi mafioso Zé Franco... ((pausa)) Nêgo véi... eu vĩa aculá num camim... eu ia dano uũ barruada  nũa muié...  

acredita?...  apôis...  já  fôru...  é  ũa maluca...  pois  ficô  sabe  aonde?... dibaxo dum cajuêro... home... só deu tempo 

eu virá a bicicleta assim... acredita?... aí eu fui e cuĩci/  cuĩci  todos  dois...  Mas  tẽi  ũa  coisa...eu  ia  pegano  de  

chêi...  viu  véi?  ..  não  tẽi  ali ((apontando)) aquela purterĩa de Raimundo Bernaudo?...num tẽi aquele cajuêrim?.. 

pra cá?... pois  tava  mermo  na  sombra  do  cajuêro...  home...  quano  eu  ĩrrolei  foi  ligêro...  véi... ((incomp.))...  

home...  se  eu  vĩesse  ligêro  eu  tĩa  alêjado...  home...  eu  tĩa  torado  no mêi  ... home...  

H37-04:      Você caía também...  

H49-01:  Home... tĩa sido ũa queda de lasca... home... mais ela é quẽi/ ela quẽi tĩa se lascado... eu que ela num  tava 

isperano... eu  fui que bati nela... né?... eu caía mas ela  tĩa se  lascado  todĩa  ... que tĩa pegado de frente... eu digo. .. 

“isso num é canto de/ do caba tá parado na contra mão não... cumade ((incomp.))”... quano eu andei  três metro...  lá  

tava o caba... lá debaxo/  tava o caba/ o caba tava iscundido... eu digo aquilo ali ((incomp.)) né o custume daqui..  

H49-01:      Num rola um ((incomp.)) não... Antõi?  

H55-02:      É claro!...  

H49-01:      Carlim... eu já butei buneco...  

E:      Aonde?  

H49-01:  Na lua... no lado do mato... Carlim... eu já butei buneco... véi?...hoje é que eu num boto mais não.. presto 

mais pra nada não... mais eu era ruim...  

E:      Não!...ruim como?  

H49-01:      Senvergõi... danado...  

                          ((pausa))  

E:    Naquele  tempo...  forró  era  bom...  hoje  em  dia  não  presta mais...  é  porque  o  povo  diz  que  

naquele tempo não tinha mulher safada...  

H49-01:      Tõim... cadê os poico do mato? 

H55-02:      Hum?  

H49-01:      Os poico do mato?  

H37-04:      Poico do mato? ((risos)) É um teleco-teco medõio...  

H49-01:      É um talheco-tcheco... mais é boa...  

E:      Falo alguma coisa?  

                           ((incomp.))  

H49-01:      Quẽi é aquela muilhé... ali? ... é ũa muilhé ô ũa moça?  

H37-04:      É a de Vera...  

H49-01:       É a Vera nova...  

E:      Por quê?  

H49-01:      Ela num é de Vera... não?  

E:      É de Vera ela... é Simone...  

H49-01:      É a Verĩa nova.   

E:       Por quê?   

H49-01:      Ela né nova?   

E:      Vera era muito danada... era?  

H49-01:      Hum?  

E:      Vera era muito danada.. era? você tá chamando Simone... de Vera nova...  

H49-01:      A mãe dela num é Vera?  

E:      É...  

H49-01:      Apôis... tẽi a Vera nova ali... tẽ a véia e num tẽi a nova...  

E:    E... finalmente.. a história da galinha... o home pegou ou não pegou... disse o quê? 

H49-01:      O quê?...  

E:      Quando procuraram o homem que não acharam...o que foi que ele disse?  

H49-01:  O caba num vẽi mais não.. eu digo... “vẽi nada... home .. ocê foi ispantá o caba”...   

E:    Ele estava desconfiado se ele foi para o forró e voltou. Ele estava desconfiado.   

H49-01:      O caba levô um gai e se apartaru... num foi?  

H39-03:      Quẽi era... home?  

H49-01:      Eu sei lá como é o nome daquele severgõi...  

E:      Mas mora aqui ainda?  

H49-01:  Mora nada... mora im Natal ((pausa)) ... eu tava trabaiano... ali im frente de noite... sabe?... aí meia  noite  

ela  chegô...  duas  bêba...  aí  disse..  “não...  não!...  pode  num  pode  i/”...  ispia  a arrumação... “nóis num pode i 

pra casa não... nóis tẽi que ficá aqui... mais você” ... eu digo... “ói...  isso num  vai dá  certo”  ((rindo))... ah... bicho  

senvergõi  viu...  véi?... eu digo...  “num  tẽi futuro a pessoa trabaiano aqui... qualqué hora pode chegá qualqué coisa 



aqui/ aqui... dão ói/ pode matarẽi eu e matarẽi você”... aí eu digo... “ora mais eu vô inrabá” ((rindo)) chega ela ficô 

arrudiano im junto de mim... abri e puxei elas lá pra dento... num sabe?... nóis tava tudo filé... e eu olhava lá pra casa 

de Expedito... sabe?... nóis aculá no mole-mole.. Eu digo... “quano ele fecha lá ... que entrá... inda é tempo deu i”... 

ora mais... eu cá cumigo... cês vão tumá tudo no boga... eu vĩa ali  ((incomp.)) amãieceno o dia  lá... ô/ o  ladrão...  

isso é da noite que passô e bom que/ que/ e bom que Alvaní chegô lá... num sabe?... aí fêis “hum... cadê o vigia 

daqui?”... ((rindo))... aí eu  fui subino assim pra cima... eu digo  ...  “eu  tô aqui ocupado”... e as mininas lá...  

E:      Ficou com todas duas?  

H49-01:      Não... mas fiquei só cunversano mais elas lá...  

H39-03:      Foi? Num saiu nada?  

H49-01:  Ela disse que num quiria i simbora não ... sabe? ... eu digo ... “tá munto certo”... também num quis... Sei que 

eu passei seis mês ali mais era bom demais... todos os mês tĩa meu dĩêrim... era bom... hoje im dia o caba num tẽi 

dĩêro pra cumê...  

E:      Aonde?  

H49-01:      Aculá.  

E:      Lá no mesmo canto?  

H49-01:  Tẽi dois caba  lá que disse... hoje nóis vamo butá o vigia de Pretim pra corrê... eu digo “vixe  

Maria”... eu escutei... sabe?  

E:      E foi naquela construção que ele estava fazendo ali? 

H49-01:  Foi.. eu digo...  “vai morrê gente aqui”... os caba se armaro de pedra... eu digo...  “corre ô  rai  

morrê”... aí ele disse... “mais rapais... tá danado... né?”.. “home... cêis vão pra casa que é mió  

pra vocêis” ... bati a mão num revolvão lá...  

E:      E por que era que esses cabra bêbado queria botar você pra correr?  

H49-01:  De  senvergõi... de  ruim...  cum o  rabo  chêi de  cachaça... era Bagaço  cum aquele  irmão de  

Raimundo  de  Genézio...  eu  digo...  “eu  só  vô  saí  daqui  quano  eu  matá  um  de  vocês... baitôla”...  eu  bati  a 

mão  no  revolve  e  eles  correro...  aí  o  sargento  subiu...  “o  que  é  que  tá aconteceno aqui?”... disse  “dois  caba 

queria butá eu pra corrê... né? Foram bagunça  lá  im cima... sabe?”  ... aí lá vĩa todos dois num carro... eu digo... “aí o 

negoço aí. Esse aí num vẽi mais... tu tais veno que eu num vô corrê no mêi de dois bosta... se fosse de fora eu curria...  

((falando com alguém que passava na estrada)) Cumpade véi... malvado... aí era desse nêgo véi pirigoso...  

H55-02:      Esse daí é daqueles que quanto mais véi mais ruim...  

H49-01:  Ô  Raimundo...  ((pausa))  Portalegre  tẽi moto  que  num  serve...  não  tẽi mais  moto  do  que bicicleta?...  

H37-04:      Pedim... bora... Pedro?  

H55-02:      Diz caba véi...  

E:      Diga aí...  

H49-01:      É o jeito que tẽi fazê ũa arrumação.  

H37-04:  Então  eu  arrumo  umeno  cinquenta  real  e  juntá  cum  trezento  e  comprá  um  fugão...  tô precisano 

comprá um fugão... 

                           ((incomp.))  

E:  Fazer que nem o cabra bruto! Que  tinha um cabra muito bruto... né?  ... aí chegou um cabra lá... e rapaz ... me 

arranja duzentos reais emprestado.. depois eu pago ... aí na mesma hora vinha entrando um cabra... aí foi chegou e 

disse  “rapaz não empreste dinheiro a ele não que ele não paga a ninguém não” aí ele virou-se para o cabra assim e 

disse “rapaz... o dinheiro é meu e eu vô é dá.”  

H39-03:      É... pronto!  

H49-01:      ficô mió.  

                          ((risos))  

H55-02:      Eu vô é dá.  

H49-01:       O caba achô foi ruim... foi não? ... recebê o dĩêro?  

H37-04:      É bruto ... né não?  

H49-01:  Foi munto  foi bẽi  feito...  foi munto  foi bẽi  feito... pois esse cabĩa vai me arrumá um dĩêro... você vêi 

daculá  todo bunitão e diz não arrume dĩêro a ele não Damião... não!... como é?...  

Carlim... quele num paga não!... Carlim se afoba... vai e me dá ... eu num acho mió .. não?... e  

ôta é que você cum a cara quebrada... num pudia fazê nada...  

H37-04:      Pudia sim ... só pode ((incomp.))  

E:      E o outro? ... que ia numa estrada...  

H49-01:      Vai cumeçá agora...  

E:    Que  ia numa estrada... né? Aí deu uma ventania... derrubou o chapéu... aí foi o cabra disse  

“êpa! Seu Antônio... o  chapéu  caiu...  aí  ele  se  virou  para  trás  “deixe  ele  aí  ...  eu  só  quero quem me quer” 

((risos))...  

                          ((pausa))  

H49-01:  Quẽi num mim qué eu num quero... Carlo num foi ainda... pa São Paulo?  

E:  Disse a mim que ia daqui para o final de julho/... julho... o derradeiro dia é hoje... não é?  

H37-04:               É/ ((incomp.))  

                          ((vozes na televisão))  

E:      Por quê?   

H49-01:  O principal de vespa... í butasse silviço... abastava... num precisava tê nẽi inverno ... abastava  

tê só ũa chuva só e pagasse direito... num impata a bandalheira que tẽi no mundo ... né não  

Zé?  

                          ((pausa))  



                          ((H49-01 cantando))  

E:      Damião.. está criando o que.. Damião? 

H49-01:      Eu? Eu tẽi um calsalzim de canaru e um azulão...  

E:      Você não estava me oferecendo um belga?  

H49-01:  Sim... tẽi um belga que Paulo deu a Marco... canarim que dero a Marco.  

E:      Branco? Deu a quem?  

H49-01:  Deu um minino lá im casa ... tá cumeçano a cantá agora ... aquele caba...  aquele caba irmão  

de Janduí foi quẽi falô im comprá ele lá im Paulo... não vô dá a um minino ali...  

H55-02:      Opa!.. opa rapais...  

H39-03:  Tudo  im paz... meu cumpade... boa noite... hoje de  tarde eu num pude vim aqui  ... eu digo  

mais rapais...  

                          ((vozes simultâneas incompreensíveis))  

H49-01:      Eu num li chamei purque eu num cũĩcia a biciqueta véia...  

H39-03:  Diga aí rapais... mais véi/ mais rapais... eu vĩa hoje pá cumê macachêra e levá pa casa...  

H49-01:              ((incomp.))  

H39-03:  Inda  presta...  Antõi?...  Eu  ainda  disse  a  ((incomp.))  marreu/  marrOntõi  quiria  me  dá  ũas  

macachêra...  

H49-01:      Macachêra arrancada é quinze dia... rapais.... pode cumê.  

H39-03:  Aquela que é cortada... aquela que nóis arranquemo naquele dia cum dois dia  já  tava cum  

cano preto...  

H49-01:      É purque vocêis fôrum cortá a macachêra...  

H49-03:  Mais eu vô  levá aí ũas duas ô  três só preu  isprementá queu num plantei... hoje  ((incomp.))  

pelo menos pa isprementá... eu num prantei ainda... 

H49-01:      [Aquela macachêra ali abasta você ajeitá...]  

H39-03:     [Carlim... diga algũa coisa... meu fi...]  

E:      Não...  

H39-03:      Pode falá...  

E:    É  porque  eu  não  gosto muito  de  falar  em macaxeira  não  ...  eu  gosto  de  falar  em  outras  

coisa... sabe?... Damião... mas macaxeira eu não sou muito chegado não...  

H49-01:      Eu tambẽi... vai passano pa lá cum negoço de macachêra...  

E:  Mas...  se  você  gosta  né?...  eu  não  posso  fazer  nada...  pode  comer  sua  macaxeira  à  

vontade...  

H39-03:      Macachêra cum/ cum mantega... óle... ante que eu lhe sente a mão...  

E:    Ô Damião... agora foi que ficou ruim... macaxeira com/ com margarina... com manteiga...  

H49-01:      Vai imbora viu... bicho?((risos))  

H49-01:  Intão... véi... Carlim é jeitoso... LASCÔ-SE... chaga... ah  bicho senvergõi? Óle...  

H39-03:  Eu vi que/ Carlin tava cedo prele querer rapá a mandioca...((incomp.))  

H55-02:  ((falando com alguém que chega)) Senta... pega aí ũa cadêra...((incomp.))  

H39-03:  Eu tẽo ũa nuvidade inté boa pra contá rapais... mais/  

H55-02:  Pois diga... fais ũa fofoca... fais ũa fofoca e nada sai eu digo “ai  ai  ai”... ((rindo))  

H49-01:  ((incomp.))  Só  butano  a  pontĩa  do  dedo...  ((incomp.))  né...  Bodim...  ô  vai  falá  cum  a  

promotora?... Cê achô queu num  tava  trabaiano essa noite?... cê num  tava me chamano de  

caba  safado?  ...Bodim...  cê  tome  cuidado...  agora  pegue  na  mão  desse  caba  

aqui...((incomp.)) 

H39-03:  Apôis eu tive de de de/ ((incomp.))  

H49-01:  Francisco... cadê os poico do mato? ((incomp.))  

E:  Olhe o lucro que dá sair com Damião...  

H49-01:  É um poico do mato daqueles ((incomp.))  

H39-03:  Home...  e  um  que me  deu  um  que  tĩa  vendido  lá  pra  casa...  aí  quano  o meu  viu...  chega  

ficou... agora eu vô passá no poico do mato de Paulo... um que tẽi ũa pintĩa azul no peito e tẽi  

ôta nas costa...  

H49-01:  Eles fais do mesmo jeito... [ajeitano as pena...]  

H39-03:  [fais] aí quano foi agora de tarde eu muito bebo/  

H49-01:  É purque o azulão novo é mei bóiola...  

H39-03:  Quano  foi agora de  tarde... eu vesti a capa do meu  lá...aí o meu  ficou doido... sabe?... com  

aquele  rabo  assim...  aí  eu  digo...  “vamo  butá  dento  pra  vê”...  homi...  o meu  pegô  o  dele...  

chega/ chega abria as asa o de ((incomo.)) ... aqui quano foi agora de tarde Antõi chega lá in  

casa/ eu era pra contá só hoje de noite/ no bota aqui num bota/ ((incomp.)) ele disse.. “Neto..  

vamo misturá com o azul agora...vamo misturá com o azul”... marreu num misturei não que o  

meu tá caino pena direto... num sabe?... mas ele se pega assim nos palito assim... home hoje  

foi pió agora de tardizĩa... o bicho é valente que é ũa coisa ferveno... rapais...  

H37-04:  Mais véi... eu  tẽo ũa notiça  ruim... sete mêis atrazado esse/ essa Bolsa Escola... a Bolsa  já  

saindo  im Fortaleza só quinze conto pra cada criança...  tẽ um bucado que num vẽi o nome  

na/  na  ficha  ...  rapais...  aí  o  pessoal  disse  que  quẽi  num  veio  agora  no  mêis  de  agosto  

recebe... quinze conto pra cada um... rapais... um horrô de gente desse que  trabaia... eu vô tirá é da  iscola  tudo e 

butá no cabo da  inchada e  isquecê essa históra de butá na  iscola de  

novo...  



H55-01:  Home ... o que vié ajudá... home...  

H37-04:  Diabo!... nada... home... é munto melhó... é quenẽi tẽi colégio aí que nẽi o município na área  

municipal inda dá caderneta .. dá lápis.. dá tudo... e o do estado só dá essa Bolsa Escola que  

é/ que é pra comprá os caderno dos mininu inda/((incomp.))  

H49-01:  Nera pra vendê?  

H55-02:  Era pra fazê um chiquêro de bode...((incomp.))  

H39-03:  Eu quero fazê um chiquêro ali... rapais.. ói! ... cum o passá do tempo a gente vê... de primêro  

a gente/ nóis era tudo rapais soltêro lá no Canindé... aí tĩa um véi lá que um dia chamô nóis e  

disse...  “tẽi ũa coisa... cumpade... daqui a uns déis quinze anos a  reforma  já  tá chegano na  

região...” tá uvino eu falá... a reforma já tá chegano aí”... cumpade... eu vô pegá rolano no mêi do bache/ só pra 

mim/...  

H49-01:  Ói!.. num é que lá num passô não... mais no terreno de Marulino lá mais pra frente... queles  

terreno partiro... se ele tivesse pro/ aí tĩa pegado... nera?  

H39-03:  Ele disse... “eu vô pegá rolano aqui mêi do bache... pegá ũa tira... eu quero istreita mermo...  

mais eu vô até o  fim”... ô meu Deus... quano dá-se  fé  tẽi um bucado de assentamento...  tẽi  

aqui im Marulino... tẽi lá no Itaú e agora im Apudi... parece que vai saí ôto...  

H37-04:  Fernando Henrique/  

H49-01:  Cê num viu Ceição... não?  

H39-03:  Num sei rapaz... ele ficou de vim buscá essa macachêra... mas num deu certo/  

H55-02:  pois agora ele vai arranjá macachêra na casa do caraio... purque eu num tẽo mais não/  

H39-03:  dumingo/ dumingo butaro os canaro pra brigá...  

H49-01:  Brigaro?  

H39-03:  Aí um dia desse dero nus de Carlo... tudim lá... aí Carlo disse... “não.. aquelas bosta de seu  

irmão tambẽi num presta não... foi purque os meu num quisero brigá”...  

H49-01:  Num quisero? ... é purque num presta!...  

H39-03:  Ô rapais... cumé que pode?  

H55-02:  Os canaro tudo saino pra fora pra bigá...  

H39-03:  ((incomp.)) Chegô aqui dizeno... “mais rapais... no Umarizal num tẽi um canaro que preste...”  

H49-01:  E apãia tudim dele... 

H39-03:  Mas só queagora eu disse que/ que/ que o milho que tĩa ele vendeu pu cento e quarenta real  

... quiéro o pintado lá... ele vendeu pra Jardim de Piranha... aí trocô/ lembra daquele bugrezim  

quele  trocô cum  ((incomp.))... aquele que  tĩa o  ispĩaço preto... aquele queu apãiei de Carlo  

queu dei a/ a/ a Paulo... quera um bugre tambẽi/ primêra briga quele deu lá na casa de Gilto  

foi sete minuto e agora cum esse de Carlo lá... tá manso... na mão de Paulo num brigava um  

minuto...  tá  lá...  primêra  briga  que  brigô  no  Umarizal  butô  tudim  pra  corrê...  o  meu  queu  

troquei cum ele/ Assis de Rosa disse ((incomp.)) eu/ eu pió/ pió que/ queu o pá é de meia...  

parece que até o meu queu troquei cum ele... parace que num deu munto certo... ele ficô mei  

mei/ eu vô dizê ((incomp.))  

H49-01:  Leve ele pra eu butá cum o poico do mato queu  tẽo  lá  in casa pra vê o dismantelo... agora  

leve só se fô pra passá... se fô só pra incostá... num leve não...((incomp.))  

E:  Ivanildo  veio me  oferecer  aquele  canarinho  que  foi  seu...  eu  digo...  “mas  “véi”...  eu  quero  

canário só pra cantá...”  

H39-03:  Aquele canaru é ũa merda...((incomp.))  

E:  Eu fiquei de ir atrás daquele canário, mas/....  

H49-01:  Leve o poico do mato/ pra nóis incostá cum o canaro veio queu tẽo lá im casa o bicho quano  

canta chega ronca dento da gaiola...  

H39-03:  Aquele  canaro  chega  ronca...  se  você  quisé  cento  e  vinte  conto  no  casal  cum  gaiola  cum tudo/  

H49-01:  Só dô pu [duzento]...  

H39-03:  [Não!].. tẽia calma, cumpa/  

H49-01:  Só dô pu DUZENTO...  

H39-01:  Duzento... Antõi butô aí...  

H39-03:  Cento e vinte eu garanto...  

H49-01:  Heim...  Antõin...  vô  dá  pu  cento  e  vinte  a  canara  véia  bateno  fogo...  qué  dá  os  cento  e  

cinquenta?...  

H39-03:  Passá mais uns quize dia se ela tivé bateno fogo...  

H49-01:  Leve lá pra budega de Joãozim pra nóis passá eles lá...  

H39-03:  Também você qué butá dento do pulêro de casa...  

H49-01:  Pois leve lá pra casa de Tião...  

H39-03:  Eu levo ali pa/ pa/ pa Lepoldo...  

H49-01:  Leve queu pego o poico do mato/  

H55-02:  Agora o poico do mato é grande demais...  teve um dia queu saí cum o meu aqui... o bicho tava bateno fogo 

e quano chego lá/((RISOS))  

H37-04:  Antõi... Antõi... aquele canaro se fô bra butá num fica nẽi os talo da gaiola... 

 

H55-02:  Num adianta nẽi eu levá não... purque se eu leva... ele açoita o seu...  

H49-01:  Ói... aquele  canaro do  jeito quele  tá ajeitado dá nesse  seu... dá no de  Janduis... dá no de  

Paulo... é o POICO DO MATO meu fi...  



H55-02:  Num tẽi nẽi um canaro aqui no Pega pra açoitá esse Lião...  

H39-03:  Rapais... eu num boto canaro meu pra brigá sẽi tá armado pra brigá não... agora se os meu  

se armare pra brigá... se os meu  tivé se pegano nos palito...  ((incomp.)) pode abri as porta  

dos canaro... acredita?... purque a gente/ ((incomp.))((RISOS))  

  

G R A V A Ç Ã O  I N T E R R O M P I D A  

  

H39-03:  Eu  sô disanimado  cum passarim que passa quatro  cinco mês  sẽi  cantá... nẽi que  seja bẽi  

bachim... ói ... eu vô dizê ũa coisa... canaro belga se ele saí do ovo e dento de seis... quatro...  

cinco mêis ... se ele num tivé istorado... ele num vale nada...  

H55-02:  Quano tẽi de prestá...quatro mêis ele já tá istorado!...  

H39-03:  Quatro mêis ele  já  tá  istorado... aquele canaro de Paulo... ele  já vẽi de  longe... eu nunca vi  

cantá... rapais...  

E:  O dele que teve lá em casa... o branco... cantou lá em casa.... demorou demais... mas cantou  

e cantou como pintasilgo... 

H39-03:  Ói... purque eu já pussuí canara salsa lá im casa que cantava quase igual ao canaro... eu já  

pussuí/  

H49-01:  Eu vi um aí im Bernaldo/  

H39-03:  Pois é... eu já pussuí ũa canara lá im casa queu digo ...“ah... canaro bunito esse daqui” ... aí  

Almêda chegô lá im casa ((incomp.))  

((vozes simultâneas))  

H39-03:  Ói... aquele que você me deu... aquele diabo é feme... num foi você que me deu?... foi!... eu  

troquei  ele  cum  um minino  ali...  aquele  bicho  era  ũa  feme...  rapais...  aquele  bicho  num  tĩa  

nada  de macho...  ele  tava  ũa  noite  dessas  aqui...  eu mandei Paulo  de Agostim  leva...  ele  

achava queu  ia era  vendê o bicho... disse...  “não” num sei o que  se quisesse pagava... eu  

mandei  prele  butá  lá  cum  o belga...  indagora/  eu me  incontrei  cum  ((incomp.))  e  perguntei  

...“rapais... Paulo tá pensano que eu vô vendê o canaro a ele?” ...ele pudia levá... eu mandei  

ele levá... ele disse... “não... tô ruim pra negoço”...  

H49-01:  Ele só qué branca... rapais... só qué canara branca...  

H39-03:  Ũa  canara pra/ pra/ pra pintassilga... só  tira um canaro bunito é ũa  canara é/ é/ é/  se  fô é  

salsa,  rapais...  ũa  salsazĩa  se  for...  um  dia  eu  arrumei  ũa  aparei  o  rabo  dela  um  poquim  

aquele pintassilgo... lá cruzava cum ela direto lá im casa... rapais... inda chegô inté a pô... aí  

discasô... num sei se era ele que num tava incheno que num tava forte... nera? ...ou era ela...  

E:  Quem pôs foi minhas calopsitas...  

H39-03:  Pôis?  

E:  Está chocando... 

H39-03:  Quantos ovos?  

E:  Num sei rapaz... já pelejei pra olhá... mais num dá certo não...  

H39-03:  Ela pôis im quê?  

E:  Pôs na ninheira...  

H39-03:  Dos canaro?  

E:  Não!... na ninheira grande dela...  

H39-03:  Ah!...na niêra grande...  

H49-01:  Naquele tempo... elas tĩa quebrado os ovo... num foi?  

E:  Foi... rapaz... ela pôs... mas eu ainda não tive condições de olhar quantos ovos  foi  ...porque  

quando ela sai do ninho... o macho entra...  

H55-02:  É danado...  

E:  É... quando ela não está chocando/ sai para comer... para beber água... para descansar... aí o  

macho vai para cima dos ovos...  

H49-01:  Sim... é quenẽi pombo...  

H37-04:  Tirasse ũa nĩada bẽi grande... 

H55-02:  Não... é uns dois ovo...  

E:  O quê? As calopsita? Põe até sete ovos...  

H55-02:  É MERMO... rapais?  

E:  É... diz uma apostila que eu tenho lá em casa... diz que ela põe até sete ovos... de quatro a  

sete ovos... é a postura delas... eu estou com fé... porque a apostila lá diz que o período dela  

começa em agosto e vai até novembro... o período dela reproduzir...né? Pode ser que/ ...e diz  

que produz o ano todinho...  

H55-02:  É/ é?  

E:  É.. Agora não é aconselhável deixar ela produzir o ano  todo... o melhor é quando/ quando  

ela...  tirar  umas  três  ou  quatro  postura  ...você  desmancha  o  ninho...  você  desmanchou  o  

ninho ela não põe mais...  

H55-02:  Aí você butô o que prela fazê o nim?  

E:  Eu botei sisal... 

H55-02:  SAL?  

E:  É aqueles fios de/ de saco de estopa...  

H39-03:  Rapais...  se  aqueles  bicho  butá  de  cinco  a  seis  ovos...  sete  ovos  é  de  admirá...  quesses  



negoços de loro assim só tira mais o casal assim...  

H49-01:  Não, mar loro... loro põe inté nove...  

((vozes simultâneas))  

H39-03:  Não... mais eu digo papagai  põe mais de dois... né Antõi?...  

E:  Papagaio põe oito dez...  

H39-03:  Será véi?  

E:  Papagaio é...  

H49-01:  Eu tirei treze periquito lá no sertão...  

H39-03:  Periquito  eu  sei  que  é...  periquito...  papacu  ...essas  coisa  assim  eu  sei  que  é...  papacu  é  

quatro ovo...  

E:  Agora a bicha lá como é nova... é a primeira postura dela... eu penso que ela não põe mais de  

dois ovos não... porque também vai pela idade... né?  

H39-03:  É...  

E:  Ela é nova... [é a primêra postura dela?]  

H39-03:  [Ũa vez... ũa] vez Rita de Aldo foi passá naquele terreno de Marulino... lá perto da Milona... tĩa  

um casal de papagai que sempre passava pro Gueitatu e voltava praqueles lado... todo dia de  

tardizĩa  ...eles  ia e voltava... quano  foi ũa noite Rita de Aldo  foi caçá... só  iscutô o  latido do  

cachorro... “eita o cachorro acuô um tatu aculá!”... aí... andaro pra lá... chegaro lá... rapais...o cachorro  aguniado...  o  

cachorro  aguniado  e  aguniado... Rita  olhano  pru  chão  e  o  cachorro  

olhano pra cima nos pau  ... ele olhou assim e disse...  “valha mĩa nossa Sĩóra... o cachorro  

acuô...  foi um negoço aqui nesse  toco aqui... eu vô subi aqui pra vê o que  tẽi nesse  toco”...  

véi  ... quano subiu  ... ele viu  logo a pena do papagai... um toco assim nũa catinguêra assim  

bẽi alto aí/ o quano  foi olhá...  logo/  logo ele  iscutô...  foi a zuada dos bicho  ... pegô os dois  

papagai véi dento... todos dois tava dento... ele pegô um casal novo ... todo impenado... já im  

tempo de vuá... num é ũa sorte medõia?  ... só criô-se os novo  ... os véi morrero de  raiva  ...  

morreu de raiva....mais criô os novo... é ũa sorte medõia... purque acha do cachorro acuá e os  

novos já tava impenado no ponto de tirá... ele disse que num sabe como foi aquilo não... ũa  

arruêra lá/ sempre eu via eles passano...  

                        ((pausa))  

H55-02:    Tivesse soltado os véi...  

H39-03:    É! ... tivesse soltado os véi...  

H49-01:    Aí quano fosse cum uns seis mêis ((incomp.))... 

H39-03:    Mais rapais... é que as vêis o cara num tẽi isperiença...  

H55-02:    ((em tom de ironia)) O caba inventá que pegô papagai véi...  

                         ((risos))   

H39-03:      Você num acredita não?...  

H55-02:      Não!...  

H39-03:      Home ... pelo amor de Deus...  

H55-02:      Nos novo eu acredito... 

H39-03:  Apôis  pode  acreditá  que  ele  pego  tudim...  EU  NUM  TÔ  DIZENO  A  VOCÊ...  você  pode  

acreditá  na  honra  dessa  sua  neta...  eu  tô  dizeno  daqui  pra  Deus...  home...  pelo  amô  de  

Deus... eu num tô dizeno que pegô...  

H37-04:      Pega!... de noite pega mermo...  

H55-02:      Aí tava todos os dois num oco só?  

H39-03:      No nim... tava todos dois durmino...  

E:    Você  fique  sabendo  que  papagaio  é  como  gente...  depois  de  ele  se  acasalar  com  uma  

fêmea... ele vive com aquela fêmea a vida todinha...  

H39-03:  Home... só acha o casalzim e naquele/ naquele/ naquele tempo tĩa um monte de papagaio por  

aí... ói...  

H49-01:  É quenẽi canaro... canaro casa cum ũa canara...só se separa dela se a gente tirá...  

H39-03:  Antõi... você pode acreditá cuma há Deus no céu...  foi Rita de Aldo de Ludugero morava  lá  

((incomp.)) pode/ pode perguntá pra qualqué um que ele vivia contano essa históra...  

H55-02:  Armaria...  

H39-03:  Eu tô dizeno que a gente tá contano a verdade... o caba inda vẽi dizê que é mintira...  

H55-02:  Não/ não!..  

H39-03:  Pode acredita... pode acreditá...  

H49-01:  Se num  tivesse  levado os papagai véi... quano  fô cuns  três mêis... eles vĩam pô no mermo  

canto...  

H39-03:  Ói  ...se ele/ quele/ ele/ ele usô da  insperteza queria/ queria o melhó... era pra  tê soltado os véi...rapais...  

((vozes simultâneas))  

H39-03:  Eu vô pará de cunversá...  tudo no mundo que a gente conta agora/ cum o maió medo queu  

tẽo aqui...  

H37-04:  Pois cunverse... queu vô mimbora... cum essa agora....  

H39-03:  Mais purquê?.. queu tô contano aqui...  

H55-02:  Quano o caba veve mintino... aí...  

                         ((risos))  

H49-01:  Eu perto cum caba assim... eu ficava era bẽi caladim e ia mimbora cedo...  



H39-03:  Mar  num  tẽi  problema  não...  foi  lá  no  terreno  de Marulino... Rita  de  Aldo  de  Ludugero  foi  

passá ũa noite e quano iscutô foi o ((incomp.)) quano ele chego lá tĩa um cachorro que acuô  

num/ num era um pau/ ũa catinguêra bẽi alto/ quano ele subiu no pau pra olhá ...ele já iscutô  

a zuada de longe ...subiu lá pra olhá era uns papagai nos nim... pegô casal véi e os novo... aí  

eu  tava  dizeno  a Antõi  que morreu  os  dois  véi  ...morreu  de  raiva...  ele  amarrô  os  véi  nũa  

corrente lá e morreu de raiva... ficô só cum os novo ... e Antõi tá dizeno que é mintira... quano  

a gente corta TUDIM NA FACA...  

                         ((risos))  

H39-03:  Hoje  im dia  ...qu i é que vê mais um papagai aqui no Pega?  ... mais há déis... quinze anos atrais ... aqui tĩa 

munto papagai aqui... ói... tá discunfiano de seu próprio amigo... rapais?... aí  

Damião vai butá fogo... que é ôto que num acredita im nada...  

H49-01:  Eu num acredito não... então morra agora!...  

H39-03:  Aí ficô mangano... dizeno que o papagai ia pô daqui a dois mêis agora...  

                         ((risos))  

((vozes simultâneas))  

H39-03:  SE EU SUBESSE QUE VOCÊ IA DIZER QUE ERA MINTIRA...  

H55-02:  [Num tĩa nẽi contado]  

H39-03:  [Não!].. tĩa contado... mais tĩa dito que tĩa era oito papagaio...  

H55-02:  ô... véi...  

                        ((risos))  

((vozes simultâneas))  

H39-03:  Não... mas foi...  

H49-01:  Aí é um máfia...  

((vozes simultâneas.))  

H39-03:  òi... já que num tão acreditano neu.. eu vô contá ôta... [Eu vô/] 

H37-04:  [Essa é boa... essa é boa...]  

H39-03:  Eu vô contá... esse aqui anda munto pro Umarizal... se você se  incontrá um dia cum Rafael  

de Tel/ ...cũiéce Rafael?...  

H49-01:  Ele conta e inda conta o nome do caba...  

                         ((risos))  

H39-03:  Pergunte  quantos  lito  de  mel  ele  tirô  duas  vêis  nũa  intaliana  no  Banco  do  Brasil  ...lá  no  

Umarizal...  se num  tirô duas vêis...  tirô ũa vêis quinze  .... e ôta  cinquenta  lito... sessenta e  

cinco lito de dentro... de duas vêis... no Banco do Brasil no Umarizal...  

H55-02:  Ah... Isso aí eu acredito dimais...  

H39-03:  Pois é!  

((vozes simultâneas))  

H39-03:  Ela fêis assim no canto do Banco... né?  

H37-04:  Ei... ei... vai pra onde?... é assim mermo...  

                         ((risos))  

H39-03:  Mais véi... essas  italiana  tĩa ũa na  igreja de Umarizal... e  tĩa ôta no Banco... num sabe?  ...  

meu amigo... a bicha fez assim no canto do banco...  

H55-02:  A do banco ... eu sei que tĩa...  

H39-03:  EU NUM TÔ DIZEN/... Rafael tirô... quẽi tirô foi Rafael...  

((vozes simultâneas))  

H49-01:  Agora a cunversĩa é essa...  

                         ((risos)) 

((vozes simultâneas))  

E:  Antõi... purque você num bota carrapaticida... fica bomzim véi...  

H55-02:  Onte de manhã ... eu saí daqui ... eu sai daqui pra comprá um canaro ali de Zé de Antõi... aí  

eu cheguei cum ũa gaiola pra butá um danado de um cancão... né?... aí tĩa ũas minina lá pur  

perto e tal aí... eu/ chea das cunversa muito bunita lá... eu digo... “rapais... vô dá um conselho  

a vocês”... eles perguntaru logo... “rapais... eu uvi dizê que o cancão é mêi atĩado?” ((risos))  

eu disse  ... “rapais... eu vô dizê ũa coisa logo aqui a você... o caba que cria cancão num tẽi  

sorte cum mulhé... é difícil o caba  tê ũa namorada pra num perdê”  ...aí danô-se... né?  ... a  

minina  lá de/ de/ de/ daquela  ... daquele  ((gaguejando))... aí  ficô olhano...  “bẽi que Macelo  

dizia... bẽi que Macelo num  tĩa sorte cum mulhé pur causa disso”  ((incomp.)) eu disse...  “ói  

véi, depois de dois ou três mêis... a mulhé li abusa dum jeito”... agora cancão só é bom pruma  

coisa que é... se você tivé asmaito... passa a asma pru cancão ... aí ele morre e você fica bom  

... agora pelo contraro... esse negoço de mulhé ... você se lasca... fica sozim...  

E:  Que conversa é essa de passar asma para o cancão? 

H55-02:  Não!... agora aí é certeza...  

H39-03:  Cê num sabia não... véi?  

E:  Não... como é?  

H39-03:  Ah...bombasta!  ...  o  caba  que  tivé  asmaito  pode  criá  um  cancão...  o  cancão  fica  seco  im  

vida... e qẽi/ quẽi tivé cum a asma im casa fica bom ... AH...BOMBASTA...  

E:  Isso é lenda...  

H55-02:  É as coisa de primêro...  



                          ((pausa))  

E:  Homem... isso é conversa...  

H39-03:  É cunversa não...  

E:  Não é outra mentira não... Antônio?  

H39-03:  Pra asma tambẽi... você sofre de asma... não?  

E:  Não... não... não...  

H39-03:  Pra asma... que você pode passá a lagatixa ... cê tira o/ cê pega a lagartixa... daquelas bobó  

grande/  

H49-01:  Ele tá gostano...  

                         ((risos)) 

H39-03:  mais véi é pur isso ((pausa)) cê cuzĩa a lagatixa só na água branca ... dento de três sexta fêra  

cê bebe aquela água... num é preciso cê  tumá ũa panela de pressão  todĩa não... é mais ô  

meno  um  lito  ...  agora  dependeno  do  tamãi  ...  sei  que  tẽi  aquelas  bobó  grande  sẽi  sal... moço... sẽi sal... 

dento de três sexta fêra cê/ cê beba a água pra vê se cê num fica bom...  

H49-01:  Se isso fosse verdade num tĩa mais ninguẽi duente de asma...  

H39-03:  Mais se ninguẽi se consultô-se cumigo ainda... moço... ninguẽi sabe desse remédio...  

((vozes simultâneas))  

H55-02:  Eu já tĩa uvido falá que tirava o papo e cumia cru...  

H49-01:  Se o caba tivé cum fome... come ũas déis lagatixa tudo de ũa vêis...  

H5502:  Eu sabia que tirava o fato e cumia... CRU!...  

H39-03:  Rapais... eu num sei se é um moradô de João Barreto... se é a mulhé de Jão Barreto... eu  

num  sei  quẽi  é...  tĩa  um  caba/...  não  é  fi  de Marulino...  é  o  fi  de Marulino...  parece  que  é  

Maxwell... ele num passa pu cima de um cururu num carro... pode  i nũa velocidade maió do  

mundo  ((incomp.)) marrele num passa de  jeito... ninguẽi que diz  ..ele/ ele era munto duente  

da garganta ... e pegô um sapo e passô a barriga do sapo assim na garganta dele... pur fora...  

né? ... e diz que ficô bom... e diz...  

H5502:  Agora diz que isso aí [é verdade mermo]  

E:  [Por fora?] 

H39-03:  [Pur fora...]  

E:  [Agora era de ser por dentro?]  

H39-03:  [É]... porque tẽi gente que pode inté pensá que o cara inguliu o sapo...  

                         ((risos))  

H39-03:  Purque  tẽi cara que diz assim... “nam... o caba  inguliu um sapim”... mais ele passava assim  

pur fora...  

H55-02:  Diz que é bom mermo...  

H39-03:  E ele num passa pur cima de jeito nĩum... cês vão cumeçá a frescá mermo ... eu sei disso...  

H55-02:  Agora vai se afobá... tẽi sempre que/ que/que cuntá ũa de mermo/ mermo...  

((vozes simultâneas))  

H39-03:  Nam... tô melhó a canara dele tĩa voltado...  

((vozes simultâneas))  

                         ((pausa))  

H39-03:  Agora  caba  que mente munto  é  esse  cara  que  foro  pra Patu...diz  que  só  de Gonçalo  eles  

robaro  cento  e  quarenta  conto  ...  eu  digo...  esse  home  nunca  teve  duzentos  pau  no  bolso  

((rindo))  

E:    Quem era o homem?  

H39-03:  Esse  fi  de/  de/  de/  esse  de  Zé  Pelado  ali  ...  é  que  diz  que  robaro  o  pessoal  da/  da/  da  

quadrilha que  foro pra Patu...  robaro  todo mundo...  tênis... robaro um bucado de coisa  ... aí  

diz que desse boca grande ali... diz que levaro só dele trezento e quarenta conto ... eu disse  

... “home ... ele nunca viu esse dĩêro na vida dele... moço!”... donde é que ele pega im dĩêro...  

mais/ agora eu achei foi pôco que quano eu vĩa de Patu... tava liso e tĩa um que quiria dá umsupapo nele... ô deu um 

supapo... foro pra Patu... chegaro lá ... os caba faz o que qué... rôba  

os  tênis... rôba  tudo mermo... eu vi um dia aqui... eu vi um dia aquele/ aquele/ aquele Junio  

ali... de coizĩa... véi... homilô o menino de Martins... ali no campo... marromilhô até ũas hora...  

viu?... mais véi... pra que o caba  fazê  isso?... será que o caba num pensa  ... um dia vai na  

cidade do cara... rapai? ... pode fazê isso não...  

E:  Mas humilhou como... Janduí?  

H39-03:  HOME... o cara tava assim... era/ era/ tava pegano bola lá ... aí ele chamano o cara de/ ... ele  

cum a cara cheia de cachaça...  chamano o cara de num sei de QUÊ... chamano num sei de  

quê... eu digo... véi ... falô todo palavrão cum o mininu lá... falô um monte de bestêra...  

H5502:  Pois aqui eu sô diferente... vino um cara de fora ... eu procuro é [fazê amizade]  

H39-03:  [Fazê amizade]...  

H55-02:  Que um dia cê chega na cidade dele... aí você  fazeno amizade...  já  tẽi um cũincido...  “opa,  

rapais... eu li vi lá im Portalegre”... aquele coisa e lai vai o cara já... né?  

H49-01:  Mais os doido daqui quere é dá no cara...  

H55-02:  É... É...  

H55-02:  Quereno se aproveitá... se junta dois... três pra batê...  

H37-04:  Isso é ũa bestêra! 



H55-02:  GRANDE!...  

H39-03:  Aqui/ aqui/ aqui ũa vêis o/ o/ o/ o/ ((incomp.))  

H37-04:  NÃO toda vida dá...  

H55-02:  De Martins e o povo daqui nunca se uniru... são doido pra brigá...  

H37-04:  E os de Martins toda vida que joga eles briga...  

H55-02:  É.  

H55-02:  Apôis... ói  ... eu  já  tẽo é amigo  im Martins  ... e eu num cũiêço nẽi Martins não  ... que passo  

assim direto... marreu  já  tẽo é amigo lá... se eu chegá im Martins ((incomp.)) purque os que  

chega aqui eu faço amizade...  

H39-03:  É ... homi...  

H55-02:  Faço  amizade  cum  canarêro...  cum  caba  que  véve  caçano  ...  chegô  aqui  ...o  cachorro  se  

dano ... né? É... procurano tudo... chega aqui ... eu mano ajeitá o fogo prum caba queu num  

cũiêço... café essa coisa e ôta... e vô pegano amizade...  

E:  Mas essa amizade é só com o povo de fora ... o povo [daqui num tem não?]  

H49-01:  [Já ia dizê...] os daqui ele num fais nẽi um cafezim...  

H37-04:  Antõi... cê tẽa cuidado ... que tẽi um bucado de home grande aqui  ... que se juntá dá pra dá  

ũa surra im você...  

H55-02:  Pode  inté dá... mas num  fica nẽium vivo  ... num  iscapa um  ... queu mato  tudim... e os que  

mexê cumigo... purque eu apanho marreu vô catano de um im um ((incomp.))... saio de casa  

im casa... “ei, cumpade...” quano o cumpade saí é só pa esse já tá fora ... vô pra casa dôto... 

E:  O que é o cuxixado?  

                         ((RISOS))  

H55-02:  Falano deu...  

H49-01:  Fale o que é...  

H55-02:  Tão se cumbinano pra me dá um pisa... o caba que me dé ũa pisa ele morre ((incomp.))  

H39-03:  Não... purque agora...  

((vozes simultâneas.))  

                         ((risos))  

H39-03:  Você num sabe purque Antõi num manda fazê o café .. moço... pu povo...  

((vozes simultâneas))  

H49-01:  Vamo... eu vô fazê um café pra nóis tumá...  

H55-02:  EU vô lá fazê café pra ninguẽi...  

H49-01:  Vamo nego ((incomp.))  

H55-02:  Tẽi café de de manhã... qué? Aqui só se pode fazê café ũa vêis pur dia...  

H39-03:  Agora... agora lá im casa ... é munto difícil eu mandá fazê um café de tarde... credita?  

H49-01:  Nunca tumei café na casa desses home...  

H39-03:  Não!... lá im casa cê já tumô... véi... purque eu num tomo café ... e pra mim passa do sentido/  

o sintido é só bebê ũa cachaça... 

((vozes simultâneas))  

H55-02:  Home ... pélo amór de Déus ... nóis fomo ali pelos Tumprete ... num sabe? ... aí nóis olhemo  

... aí o cachorro de Orfeu deu uns latido assim im cima de/ de/ dos pé de/ dei quaise nos pé  

dos lombo... isperei o meu lati ... o meu num latiu ... num é? ... dissemo ... mais vamo tirá pra  

lá ... o cachorro de novo cumeçô a cavá um buraco e lá se vai...((incomp.))  

E:  Não ... se fosse Janduí ... ele não se levantava não ... mas sendo eu?  

H39-03:  Não... se fosse eu ... ele num se levantava mermo não...  

                         ((risos))  

E:  Eu estou dizendo/ eu estou dizendo que se  fosse Antônio  ... pra se  levantar pra você  ... ele  

não se levantava não ...mas sendo eu?  

H55-02:  Não!... eu me levantava pra qualqué um...  

((vozes simultâneas  

E:  Não mataram nada?  

H55-02:  Pélo amór de Déus... a lua clara... a lua clara quera mermo que o dia...  

H37-04:  Num mataro nada... véi?... eu só vô depois das/ das déis que o cara vê o vulto das/...  

H55-02:  De madrugada indo assim cum o pé no lombo ... dá pra tirá ũa caça inté boa... ũa inté boa...  

H37-04:  Agora eu que... 

H55-02:  Ino de madrugada cum o pé no lombo ((incomp.))... vai imbora...  

H39-03:  Aquele meu galego ... ele tá mêi dismantelado... toda noite tá ino pru ingẽi...  

                         ((incomp.))  

H55-02:  Essa semana se o cabra de Martins inda vié  ... eu inda vô ao mato... se num vié eu num vô  

mais não...  

E:  Quer  dizer  que  se  fosse  naquele  tempo  que matava  para  comer...  tinha morrido  de  fome  

hoje...  

H55-02:  Murria...  

H39-03:  Era ele que tava lá im cima e um caba atrais dele..  

((vozes simultâneas))  

H49-01:  Aí tĩa um caba armado... lá no campo... tĩa... tĩa...  

H39-03:  Aí o minino que  tava  lá no  campo  já  ia  subino  lá pro  ingẽi...  lógico... e o ôto  subino atrais  



dele...  

((vozes simultâneas))  

H39-03:  Ela merma tĩa me dito que ia subino lá pu ingẽi...  

H49-01:  Apôis é... tĩa um grandão que/ aí/  

H55-02:  Ele vai sabê amãiã... é sexta fêra... né?...  

((vozes simultâneas))  

H55-02:  Qué dizê que se ele fô matá... cê qué tamb i ... né? ... aí cê compra logo os dois cóchão... 

E:  O que é? Carne de porco? Para quando?  

H55-02:  Sexta fêra...  

E:  Eu acho que eu vou querer...  

H55-02:  O quê? ... eu tô atráis de comprá a carne ... rapais...  

E:  Sim... eu pensei que você estava atrás de vender...  

H55-02:  Não... home.. de comprá pra fazê ispetim...  

((vozes simultâneas))  

H55-02:  Ali im Alberão já tẽi...  

E:  Tem não! ((incomp.)) não o que Alberão tem lá é uma ração balanceada com o ninja dentro...  

agora vem muito mais alpiste e painço do que o ninja... homem eu já fui lá hoje... NÃO/ não  

Alberão  na  mentira  derruba  Janduí...  ((vozes  simultâneas))  É  MENTIRA  dele...  lá  tem  ũa  

ração balanceada... é... é painço... alpiste e uns carocinhos aqui acolá  ... bem pouquinho e  

não é vendida no peso que nem lá não...  

H39-03:  Eu sei...  

H55-02:  Eu tava contano que ele disse que ia chegá hoje cedo...  

E:  Aí você trouxe o quê, Canindé?...  

                         ((incomp.))  

H55-02:  Ninja é aquela aparicida com simente de/ de/ de gigilim...  

                          ((incomp.)) 

E:  É aquela que fez seu cabeça vermelha disparar... quer dizer.. foi Antônio que disse  ... se fôr  

mentira... é de Antônio...  

H55-02:  Não é  toda certeza... mar  foi mermo... ele disparô depois queu dei assim... o bicho disparô  

aqui... ói...   

H39-03:  Vô  li  insiná um remédio pra o passarim cumeçá a cantá e ele num pará mais... só quano  fô  

bebê  água  ...  ô...  que  a  água  é  doce...que  a  água/  a  água  cum  açuca...  faça  um  bêbedo  

((incomp.))  

H39-03:  Eu num vô mais passá receita pra ninguẽi não...  

H55-02:  Você fica dizeno e os caba num credita im você... rapais...  

H49-01:  Janduí sabe de nada não...  

H39-03:  Eu vô saí de frente dessa luis que tá incandiano... eu tô incandiadim...  

((vozes simultâneas)  

((incomp.))  

H39-03:  Ele tirava de doze a treze lata de mel...  

E:    Rapaz ... eu estou pensando que você vai tomar o título de Alberão... viu...  

                         ((risos))  

H39-03:  Eu  tô até me admirano que  tá cum dois dia queu  tô me  levantano duas horas da mãiã... cê acredita?  

H55-02:  Tá cumeno ũa perna de boi... vigia aqui...  

                         ((risos))  

H39-03:  Eu disse a Martĩa ... “Martĩa ... se cê fosse um boi eu já tĩa comprado a sua perna”... é cada  

batata da perna...  

E:  Pensei que você ia dizer outra coisa... eu estava certinho que você ia dizer que tinha comido  

já...  

                         ((risos))  

((vozes simultâneas))  

H55-02:  E ele tẽi preço e é um caba bom... cê paga ũa conta boa a ele... ele dá o osso...  

                         ((incomp.))  

  

G R A V A Ç Ã O  TERMINADA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3 – Inquérito 3 
 

Informante:  

H61-05  

CONVERSA ENTRE O ENTREVISTADOR E O INFORMANTE  

  

E:       Opa, seu Marcelino, o mais idoso daqui né?  

H61-05:      Não... sô o quê!.. tẽi gente mais véi do que eu aqui...  

E:       Tem? Quem é?  

H61-05:   Eu tẽo 61... o mais idoso daqui é papai... mais mora/ mora/ mora im Pau-dos-Ferros...  

E:       Sim.. mas mora em Pau- dos-Ferros...  

H61-05:   Tá morano lá... ele saiu daqui e foi morá lá... mais tẽi um ali/ ali/ ali/ um Mané  Calixto que já tẽi uns 

oitenta e pôcos ano... é um véi que mora ali imbaixo e tẽi ũa véia que tẽi bẽi noventa... noventa e tanto... é tẽi 

noventa... noventa e tanto...  

E:       Mora para onde? Mora para cá?  

H61-05:       Mora aqui pra baixo ((apontando))  

E:     Mas o senhor  já ouvia contar alguma história aqui do Pega... alguma história de Trancoso... alguma história que 

de/ assim... a gente tenha uma indicação como foi as origens?  

H61-05:   NÃO... eu num sei contá direito NÃO... papai cunvesava sobre as coisa que nóis pasamo... né? ... ele dizia 

que/... eu num me alembro bẽi direito como é... cê sabe... a cabeça da gente véve chêa de coisa... é ũa coisa e ôta... ũa 

coisa e ôta... e tẽi os roçado pra limpá... e tẽi os cajuêro pra roçá ...e tẽi os ingẽi pra tumá de conta ...e é aquelas coisa 

... mas cuma eu tava dizeno papai dizia... pru que é que tu num vai lá na casa dele e cunversa cum ele?... ele sabe bẽi 

dos direito mermo ... como foi as coisa que cumeçaro... se ele inda se alembrá ... ele vai li dizê bẽi  dento  do direito 

mermo  ...  causo  que  a avó dele  contava  a ele  ...  que  a  avó dela participava dessas coisas todas... véi... se num 

fosse eu vivê desse jeito queu vivo ... cheio de coisa pra tumá de conta ... mĩa cabeça era mió... ói... pra cê vê cuma é 

as coisa aqui... tẽi ũa rumona de poico... tẽi uns diabo de uns cabrito que só serve pra dá trabalho... e tẽi aquelas 

cabecĩa de gado e os cumê é pôco... véi... a agente  fica assim pocrupado... né?... mais eu inda me  lembro  de  eu 

mininu  vê  papai  dizê...  agora  repare  queu  vô  li  contá  aqui  ũa  coisa muito de pé quebrado  ... causo que mĩa 

cabeça num presta mais... e  tẽi ôta  ... eu digo SÓ PUR VÊ DIZÊ... num sabe?  ... pois bẽi... papai dizia 

que...((abaixando o tom de voz)) aqui... papai  dizia  que  aqui  ...  ((olhando  para  os  lados))  bẽi,  eu  num  sei...  

repare  quera  ele  que dizia... se qué sabê mermo?... Hum hum... Pois bẽi ((falando ainda mais baixo))... pois repare 

que dizia que aqui era uns ins-con-di-ri-jo ... mas é como eu  tô  li dizeno... eu num sei e pra melhó  li dizê  ...aqui  tẽi 

é gente que sabe disso... mas todo mundo nega... diz que num sabe ... que nunca uviu falá ... mas tudim sabe ...  é  que  

aqui...  aqui...  aqui  a  rente  num  fala  nisso...É...  AQUI  NINGUÉM  FALA  NISSO... causo que foi assim que nóis 

apredeu... né? ...a  véia mĩa avó dizia que contava ... causo da rente sabê das raIZ ... mais que ninguẽi nunca divia de 

dizê isso a forastêro... causo que a vó dela contava que inda hoje tẽi gente procurano o povo antigo... o pavô antigo... 

num sabe? ... esse povo das antiguidade que vĩero tudo se inscondê aqui... eu inté peço que nóis mudemo de prosa ... 

causo que cê tá cum esse capturadô aí... e o que eu digo fica aprisionado... num fica? ... pois bẽi... rambora falá de ôta 

coisas.. coisa... mais que ... mais que... mais que... mas que os ispitro dos mortos fique im paz... né? ... causo que se a 

rente fô disrespeitá a vontade dos inspitro ... que já num tão aqui ... a rente num sabe o que pode inté acontecê... tá 

certo?... cê num fica cum raiva deu não... mas é que aqui num se fala mermo nisso...  

Está certo... não... está certo! ((PAUSA)) por aqui se planta o quê?  

É... é... é milho... e feijão... e roça...  



Roça de mandioca?  

Roça de mandioca é o que nos plantamo...  

Fale então da roça de mandioca que é outra coisa que eu quero saber...  

Pois seu pai num é o maió plantadô de mandioca puraqui...  

Marreu vô dizê... né?... pra cê num dá a viagẽi perdida... sim... que cê anda nesse cavalo que bebe gasolina qué um 

horrô ((ri))... mais pra cê num dá a viagẽi perdida ... eu vô li ispricá ... daí quano cê chegá im casa... pregunte pra seu 

pai se o preto véi aqui mentiu... ô se contô a verdade... ((pausa)) a mandioca pra dá certo tẽi que sê de um dia ...comé? 

... de um ano pro ôto ... é de um ano pro ôto ... se não num presta de jeito nĩum ... que só vira água... quano vai passá 

na sevadêra... bẽi cê pranta um talĩo assim... mais ô menu desse tamanho ((mostra um tamanho  de  aproximadamente  

dez  centímetros))...  nũa  cova  que  num  seja  nẽi  rasa  nẽi funda...  ũa  cova  de  pelo meno  duas  inxadada...  tá  

intendeno?  ...  intão ela  vai  cresce...  vai cresce... vai crescê e no primêro ano... cê faz a PODA ... sabe o que é a 

poda?... pois bẽi ... no primêro ano da bicha ...cê disbasta as galhas mais de baxo ...as mais véias... primêro qué pra cê  

tê cum que prantá no ano ((ri)) ... depois é preciso disbastá qué pra bichá  ...  formá a batata... no que ela é disbastada  

...aí a  força da  terra num precisa mais  i pra  folha e pros galho ... tudo que cê tirô ... aí vai a força da terra... num 

sabe? ...a força da terra vai pras raiz e é nisso que se forma essa batatona bunita ... que a rente vê nos ingẽi... pois 

bẽi... quano é no segundo ano... aí cê já num disbasta mais... cê ispera dá o tempo ... o mermo tempo que cê plantô... 

num sabe?  ... naquele mermo mêis... sim... que tẽi gente que num observa mais essa ciênça... mas cê observa o 

mermĩo mêis que cê plantô  ... aí chama uns quatro ô cinco caba bom... agora tẽi que sê BOM mermo de braço forte 

... pra sê os arrancadô... eles é quẽi vão arrancá as batata  ... e eles arranca  ...  inquanto ôtos vão carregá os animal... 

sim... que tambẽi  tẽi  rente que num usa mais... usá animal... eu pur  ĩxemplo  só  carrego na D10 véia ((ri))...  e  eu  

penso  que  seu  pai  carrega  no  camiãozão  de  Palé...  né?...  pois  bẽi...  quano carregá  que  levá  pras...  pras..  pra/  

pro  ingẽi  ...  aí  as  nêga  véias  vão  rapá  e  rapá  ...  e  tirá aquelas  casca  todĩa...  bẽi  tiradĩa  ...  qué  pra  goma  saí  

limpĩa...  né?  ...  bẽi  alvĩa  ...  eu  num aceito de jeito nẽium que fique resto de casca ... quissó afeta a goma... quanto 

mais limpa saí a batata das rapadêra ... mais limpa sai a goma... eu fico vigiano mermo ... mar num tẽi jeito... mĩa 

goma num sai quenẽi a de seu pai ... eu num sei o que é isso... véi... ((ri)) ((pausa)) aí... aí  quano  tira  toda  a  cascas  

...  vai  cevá...  cevá  e  passá  na máquina que  dêxa a mandioca assim cumo um mingau  ... né? Aí a  rente pega esse 

mingau e mistura cum água pra  tirá a mã-de-puêra qué o veneno que  tẽm na mandioca  ... e o que assenta no  fundo 

do coxo é a goma... a massa sẽi a goma vira  farĩa  ... e a goma que  tá assentada no  fundo do coxo... a rente arranca 

pora butá no sol ... e depois picá bẽi miudĩa pra i pro forno ... e quano seca ...a rente  insaca e vende pru um preço que 

num paga nẽi os  trabaidô que  limparo o  roçado... a rente pranta  inda de teimoso... bẽi... inquanto isso ... o torradô tá 

lá no forno grande torrano a farĩa pra quano ela isfriá a rente insacá tambẽi ... e vendê inda mais barata do que a 

goma... marreu tô li dizeno isso de BESTA ... queu sei que cê tá véi e fei de vê isso lá no ingẽi de seu pai ((ri)).  

E esse engenho funciona? Não  ...  funciona não!  ...  tẽi esse aqui  ((apontando))... eu  tẽo um  lá  imbaxo  ...  inté  

caiu um pedaço  ...  tambẽi mais  fais muitos  de  ano  que  nun  funciona  ...  com  essas  seca  parô  ...  a mandioca 

num dá pra trabaiá não ... cê repare... no ôto tempo a rente prantava e era certo... hoje  in dia...  caba  véi  ...  a  rente  

num  sabe mais...  quano  vai  chuvé  quano  vai  fazê  seca... repare que nẽi as  insperiença dos mais véi num voga 

mais... hoje a rente acompãia a barra da  lua...  repara na noite de São Jão  ... presta atenção na noite de  festa pra sabe  

... né?  ... cumo é que vai sê no ôto ano e quano dá-se  fé dá  tudo errado... nẽi as  insperiença do ôto tempo voga 

mais... nam... sei não... tá tudo muito MUDADO!... Mas para quebrar... quebra aonde?   

Tá quebrano ali no de Rosado de Freitas... ôtos  levano pa  rua e  tẽi ôtos que  tão  vendeno ...vendeno ...VENDENO 

mermo é a batata do jeito que arranca ... causo que serve pra dá os gado... Mas aí o senhor não sabe história 

nenhuma? ...qualquer história de Trancoso mesmo ... não tem  problema não... Não sei não  ... sei nada... home... mĩa 

cabeça num dá mais pra isso não ... eu já tô ... cumo se diz ... cansado... né? As diferenças de antigamente para hoje ... 

o que é que o senhor acha? É... muda assim purque uns achava que no  tempo de antigamente era mió  ... era mió  ... e 

ôtos acha que agora tá mais ruim ... e a conversa é assim quenẽi bosta nágua ... né? E o senhor acha o quê? Não... eu 

tô achano que tá certo... toda a vida a rente véve nessa luta da gente trabalhano...  agora só  tá... pra mim  ficou mais  

ruim divido os  inverno que num  tá mais haveno  inverno... né? ... que de premêro a rente trabaiava e via um 

resultado muito grande... num sabe? ... né? ... e hoje a rente trabaia que nẽi nesse ano ... eu butei ali um roçado ali pra 

baxo ... trabalhêra e  num  tirá  nada  de  futuro..  a  rente  fica  pensano  cumé  que  vai  fazê  no  ano  que  enta 

novamente  ...  cumé que  vai se astrevê a brocá pra quando dá-se  fé num havê  inverno de novo aí perto ... cumé 

inconsta im dois ano sẽi ... sẽi ... sẽi/ fica ruim pro lado da rente ... né? ... quanto tempo... né? ... e só assim mermo 

essas coisas assim ... cumo se diz ... da natureza de Deus que num tá mais cumo era intigamente... né?  

E o que é que tinha antigamente que hoje não tem? O que eu tô pensano que... que... que t i um bucado de coisa que 

antigamente num tĩa... por sinal essa facilidade de... de iscola pru pessoal ... né? ... era mais diferente na época que eu 

ia pra  iscola  ... era distante  ... era... MUITO DISTANTE  ... e quano chegava  lá  istudava um poquim... bẽi 

poquim... coisa pôca mermo que ninguẽi aprindia nada... de mĩa parte inda sei a tabuada... mais inté pra inscrevê meu 

nome ... cumé? ... inté preu se assiná dá trabaio ... num sabe?... aí cê  repare... a  rente aprindia esse poquim e quano 

chegava  im casa  ia...  ia  ...  ia trabaiá ((PAUSA)) e o povo hoje que istuda num trabaia ... purque hoje se istuda na 

rua tudo vai... vai ...vai... cumo se diz ... um dia de maiãzĩa e volta na hora do almoço ... não ... depois do almoço ... 

só chega de noite ... vai de maiãzĩa ... só chega na hora do almoço ... aí num dá tempo de trabaiá mais ... né?... é isso 

aí ... cê repare cumo era diferente no meu tempo que a rente ia e voltava nas carrêra pra i pros roçado ... na luta cum 

papai  ...e hoje im dia os minino diz  ..“nam... posso  i não purque  tẽi ũas  tividade  ...  tẽi uns  teste  ...  tẽi uns/”... 

num sei nẽi o quê... eu tiro pelos meus neto aqui ... queu vejo bẽi direitim ... cuma é tudim .. e nẽi instuda nẽi nada ... 

é só invenção pra num i ajudá  os pai no roçado... e tẽi ôtas coisa por aí tambẽi... né?... Que outras coisas? Hum? 

Quais é essas outras coisas?  

É o que o povo... pu exemplo ... morava muito nus sítio ... e hoje num tão quereno mais ... né? ... quere i tudo pra rua 

tambẽi... né?... o sito... vamo dizer? ... tĩa muita gente e hoje tá sẽi ... sẽi ningẽi... como bẽi ... poquĩa rente tẽi... mais 



tá quase tudo fechano... tá tudo se findano .. sim  ... queu acho  inté milho...  tĩa um bucado de cabra sẽi  futuro aqui 

que  indo simbora  fica inté milho ... né?  Bem pouquinha gente... né? É poquiã renti... né? E forró/ essa parte de... 

de... de... de... de namoro como era? ((risos))  

Era bẽi diferente... né? ((risos)) Porquê? Qual é a diferença?  

Purque o povo  farrêa muito  ... é direto  ... né? Agora nesse... nesse São João e nesse São  

Pedo... fais ũa festa só... direto sẽi pará ... aqui im Portalegre passô fôrum oito dia... parece ...  

num foi?...  de festa ... só de ũa festa pra ôta e quano se acabava num canto era nouto ... né?  

... o povo de hoje só qué vivê o  tempo  todo de brincadeira... num é não?  ((pausa)) no meu  

tempo... no meu  tempo...  tĩa... vô dizê que num  tĩa não... mais era um bailezim aqui  ... ôtu  

aculá... DEMORAVA... num era desse jeito que é hoje não... mais tambẽi no meu tempo as  

coisa era mais difice... assim num tĩa/ ... eu num já disse? ... num tĩa as facilidade de hoje ...  

né não?...  

Antigamente era mais difícil?  

Era... era ... era... era mais difice... num tĩa festa assim direto não...  

E namoro como era?  

 

Namoro... rum... eu num sei não... que qué dizê? ... eu num tĩa tempo de vivê im farra... véi ... toda a vida eu  trabaiei 

muito  ... num  tĩa  tempo de vivê  im  farra  ... nunca vivi  im  farra não  ... sabe? ... trabaiava ... mais nunca gostava 

de farra não... tá com uns... mais de trinta ano que eu num vô  festa não... no  tempo que eu  fui ũa  festa o pessual  lá 

brigaro... eu num gosto de novela ... aí perdi o gosto de i pra festa ... né? ... tanto meus irmão como eu... qué dizê ... 

eu num fui nessa festa ... eles tava lá e brigaro lá ... aí desse tempo pra cá eu nunca mais fui a ũa festa né?.. Fiquei... 

fiquei... cumo se diz... fique/ O que foi essa briga? Num sei não... sei que brigaro lá e ... e... e ...e andaro aí uns 

matano os ôto ... aí nunca mais eu saí pa festa não... tẽi rente que gosta da festa ... eu num gosto não ... eu já num 

gostava muito ... num sabe? ... e depois dessa ... num fui mais não...  

Mas aí a confusão foi com os outros e o senhor e quem... Mais tĩa uns irmão meu pelo mei... né? ...tĩa um irmão 

meu... era... era queu me lembro... Aí deu o quê? Um morreu e um irmão meu matou ôto lá ...inganado... né?... Sim 

foi? Aí eu  tẽio medo... aí a raiva... né?  ... num vô mais  festa nunca mais... aí nunca mais saí de casa pra i a festa.  

Ficou com medo?  

Não... é purque aonde tẽi festa... vamo dizê... pur sinal ... nesses matos o povo pega a bebê e se imbebeda... aí fica 

doido... né? ... fais o que qué... né? ... na cidade não... é diferente ... tẽi mais organização purque  tẽi a  força para  

tumá as providença  ...né?  ... ali  ... qualqué coisa eles  resolve... né  ((incomp.)) mais no  sítio?... às  vêis quano a 

puliça  vai  ..  tá  certo  ... mais quano é meia-noite ... num sei que hora ... aí segue pra casa... né? ...aí aparece muita 

coisa... né? ... aí aparece todo mundo armado... uns cum faca... ôtos cum revolve ... aí num é coisa muito boa... né? ...  

Mas ainda dá confusão aqui? Não!  ... dá não!  ... aqui é  ruim de  festa...  tẽi um canto de  fazê  forró aí.. mais  já  fêis 

bẽi uns três ô quatro ano que num... num dá nẽi gente ((incomp.)) sítio aqui tẽi pôca rente e vẽi pôca de fora... é de 

fora vẽi muito pôca ... aí num dá mais nada que preste não ... tô pensano que foi mais purisso que dexaro de fazê...  

(SILÊNCIO)  

Isso é o quê? Feijão...  

É  farĩa...  o  resto  da  farĩa  que  ficô  do  ano  passado  preu  vendê  ...  isperano  um  preço mais melhó... assim um 

preço mais melhozim  ... né?  ... mais  fêis  foi baxá  ...  intão eu vô é vendê essa  merda  mermo...  ante  que  baxe  

mais  e  meu  prejuízo  seja  maió...  né?  ...  seu  pai  já vendeu a dele?  ...vendeu... vendeu que aquilo é bicho sabido 

e sabe quano é o tempo certo de  vende  ...  sei  o  que  é  isso  que  inté  o  tempo  de  vendê  ele  divĩa...  ele  cumeu  

carne  de pavão... foi? ... só teno cumido que o povo num diz que quano a rente come carne de pavão fica caba 

adivĩão? ((ri)).  

Farinha com muito pouco valor ... né?  

Presta não! ... nóis vendemo a mandioca é no quilo do jeito que arracamo ... num sabe... pra dá aos gado... sai muito 

mais im conta do que fazê... é... véi... purque do jeito que o preço tá... Também a despesa é muito grande?  

É  grande!...  é...  é!...  de  vinte  real  num  saco  de  farĩa  e  o  pessual  ainda  num  qué  comprá ainda...  

E farinha boa.  

BOA!  ... e essa de  fora que  tá vino  ...ela é... é... é... cumo é que se diz?  ... mais doce mais fina... parece qué  feita 

de ôta  coisa e parece queles  faze dum  jeito diferente que  fais mais barato... seu pai inda num aprendeu a fazê dela 

não?... sim ... causo que do jeito quele é  ... daqui uns dia vai aprendê pra fazê do mermo jeito... ((ri))  

E ela é boa também...  

É  boa!  ...  quele minino  vendia  ũa  boa  do Belẽi do Pará     ((incomp.))  ...  e  esse  ano  eu  vô prantá da... da/ 

((incomp.)). 

Vai plantar mais não?  

H61-05:  Vou prantá  ... mais pra arrancá pra  fazer  farĩa a  rente  vende  ((incomp.))...  feijão  tambẽi  tá caro pra 

daná....  

E:     Está de quanto?  

H61-05:     Sessenta ... oitenta por aí e adiante...  

E:     Aqui teve... é... o senhor sabe antigamente tinha aquele homem... aqueles coronel...né?  

H61-05:     É...  

E:     Aqui no Pega teve algum?  

H61-05:   NÃO! ...era capitão... lá na Baxa Grande... que teve... chamava Capitão Mumbaça ... tẽi inté  

um lugá lá que chama Capitão Mumbaça im respeito a ele ... né?...  

E:     O senhor ainda estudou até que série?  



H61-05:   Istudei  pôco...  fiquei  só  aqui  no mato mermo...  no  sítio  ...  trabaiano mermo  ...  chegou  uns tempo 

mei ruim ...aí papai teve que tirá nóis das inscola e butá nóis pra i trabaiá...  

E:     Ruim por quê?  

H61-05:     Que num choveu... num chuvia... e a iscola aqui era longe demais...  

E:     Naquele tempo o povo vivia mais de agricultura... né?  

H61-05:     Era vivia... mais... não!.. era!...  

E:     Aí quando não chovia... o povo passava fome?  

H61-05:   Passava ... a primêra seca que ... que ... que eu vi na mĩa vida que eu... dexe eu vê... foi  im cinquenta  e  

sete pra  cinquenta  e  oito...  eu  tĩa  dezesseis  ano...  eu  nasci  im  quarenta  ...  foi intão quano eu tĩa dezesseis ano... 

ai a rente foi trabaiá fazeno camim... né? ... pra ganhá um dĩeiro... que num deu ligume nesse ano não... aí eu terminei 

sẽi i mais pra iscola nesse tempo e... e... e eu fui e passei um ano e tanto trabaiano lá... aí voltei e... e... e aí eu fiquei...  

E:     No Piauí?  

H61-05:     Era...   

E:     Quer dizer que o senhor teve lá? Morou lá?  

H61-05:   Morei ...morei... morei lá eu num dizia que morei não... eu... eu... eu passei... passei ... cuma é...  passei  um  

ano  e  um  bucado  ...  depois  passei  uns  dia  na Bahia  tambẽi  im Barrero  da Bahia  ... lá era bonzĩo  tambẽi... 

mais... véi... eu nunca me acustumei cum aquilo  ...toda vida meu  instinto era de vim pro meu pedaço de chão que é 

aqui que é meu  lugar... né?  ... sei purque é queu  tẽo  tanto gosto puresse  torrão de  terra... aí vim mimbora e nunca 

mais saí... nam ... Deus me livre de saí de novo... nam... dêxe eu aqui no meu pedaço de chão...  

E:    O que o senhor viu no Piauí que não tem aqui?  

H61-05:  Rapaz...  lá  tĩa munta  fartura... era grande demais... carne... pêxe ((incomp.)) muita criação... tudo  era/ 

munto  inverno... muita  fartura  de  pêxe    ((incomp.))...  lá  de  tudo  tĩa munto...  era beleza... né? ...im toda casa 

que a rente chegava... pudia insperá que tĩa ũa fazenda de gado ... de porco  ... de criação de  tudo... a  fazenda onde a  

rente  trabaiava...  todo dia matava ũa criação  pra  rente  cumê  e  tava  tudo morreno  de  fome....  nera?  ...de  um  

tudo  tĩa...  assim... quano dava aquelas hora o patrão já matava assim ũa rêis... nera? ...pra rente/ pois é...  

E:  Diz que tem um tal de “taiado” aqui que fica para cá? Tem um “taiado” aqui? Onde é o canto que chama de 

“taiado”?  

H61-05:      Tẽi um aqui... tẽi um (((incomp.))...  

E:    Sim... o Varelo eu conheço... mas diz... é nesse “taiado” que tem uma pedra encantada... é?  

H61-05:  Não!... é pra cá ((apontando)) que tẽi ũa peda divina... a rente bate nela... né?... aí só inscuta aquele 

ZIMMMMM que é/ parece que é ũa prata mermĩa... né? ... é pra cá no Santo Antõio... aqui pressas banda... num 

sabe?...  

E:      Aí... como é essa pedra?  

H61-05:  É ũa pedra grande  ... aí a  rente pega ũa pedrĩa... aí avoa nela.... aí  fais um barulho assim ZIMMMMMM 

cumo/ direitim quano a rente dêxa caí ũa prata dessas de dĩêro no chão...  

E:      Aí o povo tem um... um... um/ uma história dela não?  

H61-05:      Tẽi...  

E:      Diz o quê? Como é?  

H61-05:  Diz que ũa pessoa viu que no lugar dessa peda tĩa ũa/ ...certa vêis... eu num sei se é exato não... como é que 

diz?... apareceu  lá ũa muiézona dessas bunita mermo... diz que o minino andava cum ũas cabra e diz que quano ela 

apareceu aí o cabra correu... teve medo... né? ... e há bẽi da verdade quẽi num tẽi medo de ũa coisa dessas... se vê aqui 

no Pega só tẽi rente pretĩa e do nada aparece ũa muiézona assim... dessas assim... cumo é qu eu digo ... dessas assim  

... cê sabe  ... né?  ...  inda mais branca!?... A  rente pensa  logo que é ũa assombração dessas bẽi assombrada mermo... 

né não?...   

E:      Sei...  

 

 

H61-05:  Eu acho que/ num  sei não...  se  fosse eu  ... pra mim num  tĩa medo não... as  vêis eu  via... passava à meia-

noite ... dêxá um pessoal... foi im setenta? ...foi! ... eu vĩa num jipe aí quano eu cheguei aqui nessa serra ... ali de 

frente daquela serra vĩa um troço assim bẽi grandão ... assim ... tamanho dũa caixa dessas caixa de ((incomp.))... 

clariô que eu fiquei muito mais pió do que ((incomp.)) ...lá vai! ... aí eu olhei ... aí parei o carro fiquei olhano ... aí 

baxô lá dento as serra... num canto... aí eu contano isso pro minino ... aí ele disse ... “mar rapais ... você passô batido 

... era ũa peda de ôro home!... pur que você num correu?” ... eu digo “mar quẽi era que ia entrá ali num mato daquele 

fechado... de noite... quano escureceu ((incomp.)) ... aí dá certo não”... pudia inté sê que fosse mermo ... quẽi sabe... 

né?  

E:      Sei...  

H61-05:  Tẽi rente que diz que vê essas coisas assim de noite ((incomp.))... eu vi nesse dia eu vi ... eu vĩa sozim 

((incomp.))...  

E:    É... eu estou com vontade de ir lá...  

H61-05:    Hoje? ... não!..  

E:  Não!...  Hoje  não...  outro  dia  é  que  essas  história  dessas  coisas  encantadas  é  muito interessante... né?  

H61-05:    É... ali im Martins já foi num negoço que tẽi lá?  

E:  Uma casa de pedra... já... já fui mas de passagem ... né? ... eu não... não via nada lá não... Assim...  não  entrei  lá  

não  ...  sabe?  ....  não  conheço  direito  lá  não  ...  passei  de  passagem mesmo...  

H61-05:  É... eu tambẽi já tive lá de passage... ũa festa que a rente foi lá... fui mais um colega... fui ũa festa lá ...mais 

tambẽi num entrei lá não... num sabe?...  

E:    Como é que... que/  



 

 

H61-05:  Diz que lá têm um... um pessual/ o prefeito de lá parece que tava sendo siguido nesse tempo/ foi até festa lá 

pra lá... tudo mais ... tudo ... diz o povo ... que tudo que butá lá se apaga... ũa vela ... ũa lamparina ... um lampião ... 

inté ũa lanterna... cê dêxa lá acesa e quano volta... só volta a corda num tẽi quẽi tire de lá... é um negoço sero ... né? ... 

aí nunca ninguẽi discubriu... diz que tẽ um troço lá que engana/ cê entra lá... entra lá cum ũa vela e ela num fica acesa 

de jeito nẽium ...num há quẽi faça... mais ninguẽi vê nada não.... E o caba fica pensando se é o prefeitu incantado que 

se sumiu de lá nesse tempo... né?  

E:    Sei...  

H61-05:  Diz que se você descê qualqué bicho  lá... um gato ou um cachorro... qualqué coisa... né?... amarra ... fais o 

laço bẽi justim aí solta ele lá ... quano volta ... volta só o laço... bota ũa vela acesa ... ũa lanterna ... qualquer troço que 

botá lá se apaga...  

E:    Interessante.... Tem jeito de desencantar será um canto desse?  

H61-05:  Rapais ... deve de tê ... né? ... agora o caba que fô/ se você vai lá só se tivé corage... o melhó é se tivesse ũa 

pessoa que num subesse ainda e fosse passano e visse ...   pudia entrá lá e convessasse cum a pessoa ... pudia dá certo 

... né?  

E:    Sei... podia até desencantar...  

H61-05:    Mais quẽi já sabe tẽi um medo medõi...  

E:    O senhor é casado? ... não!..  

H61-05:    Sô... casei sêis vêis... ((ri))  

E:    Mais aqui é sua casa?  

H61-05:    É ... tẽi essa aqui e tẽi ôtas que ((incomp.))...  

E:    A fábrica ali é de Neto da EMATER ... né?... ele é um prefeito bom ... né? ... tem trabalhado  

muito...  

H61-05:  Entrô agora a pôco tempo... né?... eles tão até fazeno um serviço ali... ((apontando))  

E:    Tão calçando ali?...  

H61-05:               ((incomp.))  

E:    Encanar?  

H61-05:  É...  tão ajeitano cum ums cano para  incaná a água do açude direto pras casa como  faz na  

cidade  ... num sabe?... vão  fazê uns bãiêro  tambẽi aqui  .... qué causo que aquela moça  ....  

cumá?  ...  tangente  da  saúde  disse  que  causo  num  tê  bãiêro  ...é...  dá  as  duença  aí  tão ajeitano causo de fazê 

uns bãiêro pro/ pode dêxá de... cê sabe... né? ... mas cê vai querê i na peda do “taiado” quano?  

E:    Rapaz ... é bom um dia de sábado... né? ...é bom um dia de sábado porque um dia de sábado a gente é mais 

desocupado... né?  

H61-05:  É sim ... queu trabaio todo dia que Deus dá... num tẽi isso não!... é sábado... dumingo e dia santo... tambẽi é 

o jeito... né?...  

E:    É distante daqui?  

H61-05:    Não...  

E:    É... eu estou pensando em um dia de sábado... de eu dar um pulinho aqui para  a gente ír lá ... o senhor está aqui 

direto?  

H61-05:  Se eu num tive... eu tô num chiquerim aqui bẽi pertim ...é só cê i lá que nóis vai...  

E:    De quem é o terreno lá?  

H61-05:  O  terreno  lá era de... era de Antõi do Rêgo  ... agora num sei pra quẽi  ficô  ... num sei quẽi herdô  esse  

terreno...  parece  que  se  eu  num  tô  inganado  vendeu  os  herdeiro  ...  né?...  pra Leopoldo  ou  pro  pessual  aí dos 

Magalhães  que  eles  andarovendeno  uns  prum  pessual  de longe  ...  parece  que  teve  ũas  parte  que  vendero  pra  

um  pessual  de  Pau  dos  Ferro  

((incomp.))...  

  

G R A V A Ç Ã O  T E R M I N A D A  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Q4 – Inquérito 4 
 

Informantes:  

H64-07  

M63-05  

CONVERSA DO ENTREVISTADOR COM UM CASAL  

  

  

E:  Tudo bom?  

M63-05:  Bẽi... graças a Deus...  

E:  É... como é que tão as coisas?  

M63-05:  Tá bẽi... tamu cum saúde...  

E:  Isso é o que?  

M63-05:  É...  

E:  Urucu?  

M63-05:  É...   

E:  Opa... boa tarde...  

H64-07:  Ói...  

((TRECHO INCOMPREEENSÍVEL))  

E:  A senhora mora aqui faz tempo?  

M63-05:  Desde  queu  nasci...  né?  ...  agora  eu  nasci  no  Frejó  e  me  criei  no  Ingẽi  Novo...  eu  de nascimento 

sô do Ingẽi Novo... puique eu acabei de me criá lá...  

E:  Aí a senhora sabe contar assim alguma das história velha que o povo contava... história que a senhora 

conhecesse... ou mesmo história de saber de quem  foi os primeiros morador daqui desse sítio... no seu tempo de 

menina quem é que morava por aqui?  

 M63-05:  Mermo puraqui pu esse setô? ... não... eu... no meu tempo deu minina mermo ... quẽi morava puraqui era o 

finado Oséa... finado Aigusto... já que no situ São Tumás... e pra lá era meu avô Bunifaço... meu sogro Juaquim 

Calixta... finado Amanço Godêro... os mais véi... nera?...  

E:  E nesse tempo o que era que era diferente do de hoje?  

M63-05:  Ah! ... era muntu difice...  

E:  Por que?  

M63-05:  Purque era muntu difice ... num tĩa médico... num tĩa inscola fáci cumu hoje tẽi... chegano na idade se 

apusentá... sĩô cũincia o  finado Bunifaço... aí já pu lado do Arrojado? ((incomp.))  ...  

hoje não é tudo muntu face... pu sĩô vê quanto sufrimento ((incomp.)) ... eu acho que num era ũas coisas tão face...  

E:  E nunca ouviu esses mais velho... seu pai... sua mãe... contar as história de antigamente... não?  

M63-05:  Contava as históra dos passado véio... né?  

E:  Pode contar aí qualquer uma que a senhora se lembrar...  

M63-05:  Teve um tempo que andava um lubisome aqui diz  ...diz ... diz o meu avô... o meu avô quera Jão Ricarte... o 

meu sogro que é o pai de meu marido... qué o  finado Manéu Calixta  ... ele mermo/  o  lubisome mermo  passava  e  

falava/  dizia...  ói...  cumpade  Jão  é  home  de  corage cumo  de  fato  eu merma  aicancei  nóis  vê  o  lubisome/  

chega...  chega...  fecha  as  portas... desse  nóis  ficamu  sabeno  e  o  ôto  tĩa  munto  medo  subia  no  paió/  tudo  

isso  ele  que  me contava mermo o lubisome mermo contava quele morava aqui no São Tumás... discia aqui o sĩô 

pega desceno... né?... tẽi essa casa que é de Maria de Preto Véio... aí tẽi ũa casa caída e ôta mais  pra  lá...  era  a  casa  

onde  o  nego morada...  ele mermo  contava  e  nóis  tĩa munto medo... gente vĩa/ quano vĩa lá do Riacho da Arêa ... 

vĩa pra casa... inche Maria... nóis vivia munto assombrada e nóis mermo via o lubisome purque ele... cumo se diz... 

num fazia conta de  ((incomp.))  tĩa medo e ele mermo dizia... dos mais véio quẽi  tĩa corage ermo era o nego véio Jão 

Ricarte... marro  resto... ô Deus... ele só chamava  tudo pô  cumpade  ...o nego que virava  lubisome  ele  num  

chamava  pulo  nome...  li  chamava  cumpade  fulano  ...  cumpade sicrano  ... aí só quẽi  tĩa corage era o nego Jão 

Ricarte... a rente via ele contá  ... a rente via puique  a  gente  morava  tudu  aí...  né?  ...  tudo  grande  e  ele  num  

contava  nada  pra  rente intenDÊ... num é... puique num é assim? puique se o sĩô  já  tive nessa  idade  ...o sĩô vai  

ficá  

((incomp.))   

E:  A senhora estudou alguma coisa?  

M63-05:  Istudei não...  

E:  A senhora já tem quantos anos?  

M63-05:  Tõim... é sessenta e quatro? ... quantos ano eu tẽo ... é sessenta e dois? ... deve sê sessenta e trêis... não? ... 

é... é sessenta e trêis...  

((TRECHO INCOMPREENSÍVEL))  

M63-05:  É sessenta e trêis... eu acho qué sessenta e trêis eu sô mais novo de que meu marido e ele vai fazê sessenta e 

quatro e eu/ ele é mais véi do que um ano... né? ... é sessenta e trêis...  

E:  E o marido da senhora cadê?  



M63-05:  Ele ficô ali no roçado? ... sim? ... heim? ... tá bom... ficô ali no roçado...  

E:  E  ....  e  assim  umas  história dumas  coisas  encantada...  que  tem  aqui....  pedra  encantada... não tem essas 

história de uns encantamento?  

 

M63-05:  Tẽi...  agora  peda  incantada  é  no  Arro/  é  na/  na  Canôa  e  tẽi  essa  peda  incantada  ...  tẽi mermo/ teve 

ũa vêis que uns ameiricano viero aqui pa i nessa peda incantada ... mais o véio Ozéa de Freita quera o fie mais véi que 

morava aqui... agora que a peda é grande... o caba chega lá e de longe vê a peda... vai lá arrebolá ũa peda im riba 

puique lá é chei de peda... na Canôa... o sĩô sabe onde é a Canôa?  

E:  Aí ... é o que essa pedra encantada? O que é que ela vira o quê?  

M63-05:  Diz que ũa  veis ũa minina de Raimundo de/ de Chico Raimundo de Freita  viu  ũa moça na janela...  

E:  Virou uma casa?  

 

M63-05:  Virô ũa  casa... é  virô  ũa  casa... e é ôro agora que  tẽi ũa moça  tẽi a porta  tẽi a  janela... a minina viu a 

janela aberta/ a porta... era nũa janela ... ela disse que vĩa bẽi cedim de lá pra cá e disse que viu ela na janela bẽi 

cedim lavano o rosto era/ deu até um ataque quano viu/ caiu de medo aí diz que é ũa casa...  

E:  Aí pá desencantar faz o quê?  

M63-05:  Agora aí eu num sei... diz que... os pai de santo... né? ... manda benzê... mas eu acho que só vino uns 

ameiricano mermo... não?  ... é puique a minina... e arrupia o cabelo se o sĩô  tivê o coipo aberto... que o povo diz que 

essa minina tĩa era/ era que/ o sĩô sabe que tẽi havê cum o cabelo e essa minina ouvia falá... né? ..elas mermo 

arrebolava as peda ((incomp.)) mas se a minina viu ũa criatura im pé na janela banhando o rosto... ela tĩa corage de i 

tirá esse cabelo? ... um tĩa agora quẽi tivê a natu/ o... o que o povo fala que quẽi tẽi aquela corage de i arrancá/ maise 

eu acho que pricisa de munta corage... que/ que se o sĩô chegá num canto e achá ũa mulhé im pé lavano o rosto e o sĩô 

subé que é ũa insombração o sĩô tĩa corage de infrentá?  

E:  Ainda que não soubesse que é um encanto... né? Uma pessoa que não sabe é capaz de ir lá e até conversar...  

M63-05:  Até cunversá .... mas sabeno...  

E:  É... uma pessoa que sabe que aquilo ali é uma coisa do outro mundo...  

M63-05:  Do ôto mundo... vai não!  ...  vai não sĩô... puique nóis mermo quano elas passava que  iam tumá  banho  ....  

essas  coisas  ...  elas  mermo  avuava  ũas  pedĩa  e  viam  só  pa  vê  aquela buniteza que tĩa mermo ...só pa vê aquela 

buniteza aí um dia vê ũa pessoa lavano o rosto? ...  

nesse dia de longe ela viu/ sintiu o chero de sabunete diche... “aí vai... tẽi gente tumano bãi... eu vô falá bẽi alto que 

pode sê aigum home”... lá desce assim um cóigo cum água... e pensô im  falá bẽi alto pudia sê aigum home  ... aí 

pegô a cunversá  ... pegô a cunversá  ... aí quano arribô a cabeça achô/ cuma é? ... viu a moça na janela mermo NA 

JANELA...  

E:  Uma janela... virou uma casa mermo...  

M63-05:  É  ũa  casa  mermo  a  peda  virô  ũa  casa...  ũa  casa...  agora  se/...  se/...  se  disincantá  essa criatura é 

num instante agora eu acho que depois ela se disincanta e morre ... aí o tisôro que tivé naquela peda seja o que fô fica 

pra quẽi tẽa a corage...  

E:  Para quem desencantar ... não é?  

M63-05:  Quẽi disincatá...  

E:  Mas aí se o dono da pedra disser que é dele?  

M63-05:  Num pode que a lei num obriga quele num pudia disincantá  ...aí/ aí casalmente se ele dissé que é DELE 

num  respeitá... né?  ... e ele num quisé dá a quẽi  teve a corage... aí é  riscado daquelas/ cumé?... tẽi que aquelas 

coisas se sumi tudim...  

E:  Sim... se some de novo...  

M63-05:  Se some de novo...  

E  É como botija então...  

M63-05:  É como ũa butija... lá é merma butija  ... é aí vai se ũa cumparação  .... quẽi disincatá  tivé ũa boa natureza e 

o dono daquela  terra se quisé arreparti  ... aí num  tẽi nada fica tudo rico né? Puique num  ĩxiste  imbição... mar é a 

merma butija...  ((incomp.))  ...e  tẽi ôto mermo aqui no camim do sertão... chama as Piqueta...  

E:  É o que lá?  

M63-05:  É a merma peda...  

E:  É uma pedra também?  

M63-05:  É ũa peda tambẽi...  

E:  Mas ela tine também?  

M63-05:  Lá tine tambẽi ... mar ela nunca que ninguẽi viu ninguẽi lá na porta não... mar ela tine tambẽi ... agora essa 

daqui é ũa coisa medõia... aí demorô quela vĩa e vortava ligêro ... aí demorô aí dissero ... “aí e vai-te... e a minina tá 

custano” ... aí foro atrais foro simbora quano chegaro lá tava ela  lá istirada  ... aí  levaru pra casa  ... aí quano  tornô 

ela contô... agora eu acho que só increditaro poique viro ela/ os dois viero atrais puique ela tava demorano e viro ela 

no chão ... puique ũa peda... né?  

E:  Acreditaram talvez porque viram ela desmaiada...  

M63-05:  Dismaiada  

E:  Porque  se não  fosse e ela chegasse  em  casa e só  contasse a história  talvez alguém num quisesse acreditar...  

 

M63-05:  Num quisesse acreditá... mar  cumo demorô quela custava era vim olhá as criação e  vortar que  seje  ...  

logo  daí  disconfiaro  e  vĩéro  atrais  e  acharo mermo  na maloca  até  puique  ela quano caíu... caíu dentro dũa 

maloca aí sei que vĩero atrais e acharo...  

E:  E botija por aqui alguém já arrancou?  



M63-05:  Não...  butija  puraqui  ninguẽi arrancô  não  queu  tẽa/  queu  saiba  não...  ũa  véis  inventaro  de arrancá  

um  aqui  nessa  casa  véia  do  finado  Juvenço  ... mar  aí  ((incomp.))  aí  vĩéro  arracá quano já tava nos cumeço/ já 

tava nos cumeço as letra e tudo aí um diche ... “é...” esse quiria que seje mais pra ele do que po ôto... o ôto cum o 

coração ((incomp.)) aí quano foro olhá .... tava só caivão e saraça...  

E:  E é? ... existe dessas coisas? Por que é?  

M63-05:  Puique num pode tê imbição...  

E:  Não pode ter ambição...  

M63-05:  Num pode tê imbição não... e si tivé daí vira tudo tudo tudo... fica só caivão...  

E:  Casa velha mal-assombrada aqui tem?  

M63-05:  Tẽi não... essas queu digo... é  trêis  casa num aliamento  ... é essa do  finado  ((incomp.))  ... tudo nũa lĩa só 

... mar eu nunca uvi dizê que aiguẽi se assombrasse daqui praculá... que num vô minti... diche que bẽi aqui nessa peda 

que  tẽi bẽi aqui é malassombrado  ... eu só vejo o povo dizê que/ eu merma nunca me assombrei... e nunca vi ninguẽi 

dizê históra/ diz o povo ali de Maria de C/ num sei se é puique é mais véi do que a rente/ pode sê ô pode num sê...  

E:  Diz que vê o que lá?  

M63-05:  Diz que vê um quilaro dento de casa... num sei se é ela inventano pra assombrá esses minino mais novo... 

mar né não  ... puique se  fosse num  fazia um malassombro... né?  .. eu merma nunca vi não... mais queles dizia...  

E:  Aí daqui para fazer o colorau o que que faz?  

M63-05:  Aí daí pra fazê o colorau ... daí torra cum ólio aí bota farĩa e bora socá...  

E:  Ainda é no pilão?  

M63-05:  É... inda é no pilão... inda num apareceu um mêi mais face de lutá pelo meno no nosso tempo inda de  lutá 

cum o colorau... e a mandioca  já apareceu o motô... né? No  tempo que o povo era besta ficava passano no boi ... já 

tẽi o motô... agora po colorau inda num apareceu nada não...  

E:  Aí torra no óleo...  

M63-05:  Torra no ólio... dêxa secá... mermo bẽi sequĩo ... bota farĩa...  

E:  Fca preto?  

M63-05:  Fica o carocim... fica preto purque tẽi que laigá aí fica preto...  

E:  Aí bota no pilão...  

M63-05:  Bota no pilão aí avoa o pilão pra riba...  

E:  E depois que pila?  

M63-05:  Penéra na vazia ... aí tá feito e usa se aparecê a carne se num aparecê fica guardado...  

((TRECHO INCOMPREENSÍVEL))  

E:  E seca grande qual foi a que a senhora alcançou?  

M63-05:  De seca mermo... só a de sessenta e um...  

E:  Foi grande?  

M63-05:  Foi grande... foi grande...  

E:  Como foi essa seca?  

M63-05:  Pra mim foi terrive...  

E:  Por quê?  

M63-05:  Primêro purque eu tĩa duas minina... meu marido foi trabaiá lá po Itaú... Foi de péis... tambẽi num  tĩa 

carro... e a rente  ficava aqui só se bateno... passá ũa seca aqui no  Ingẽi Novo aqui antigamente... Armaria do Céu  

((incomp.))  ... aqui num  ficava um home  ... se  ficava era os véi... mais cadê os véi se  tĩa... num  tĩa... nessas seca 

grande... dessas queu aicancei...  foi essa a maió...   

E:  Não tinha emergência...  

M63-05:  Num tĩa emeigença só tĩa mermo aquela da Sudene ... aí vĩéro ... pegaro nossos nome fizero aquela relação 

até que  infim  ... o pessual dissero que  iam acudí ((incomp.))  ... mar hoje que tão  tudo  reclamano  e  tão  aí  

alistado  sẽi  dá  um  prego  nũa  barra  de  sabão  vão  na  rua  só recebê... e isso tudo né bondade não?  

E:  Nesse tempo dessa seca grande quem era o prefeito daqui?  

M63-05:  Falá nisso eu num me alembra quẽi era o prefeito não... eu num tô mais bẽi alembrada se era o véio falicido 

já finado Antõi do Rego... ô era Antõi do Rego ô era Wilson Rego era um dos dois... queu  tô me  lembrando assim 

que ô era Wilson Rego ô era Antoim do Rego que eles trabairo foi munto no tempo deu mais nova ... tô achano quera 

Antõin do Rego...  

E:  Eles  trabalharam muito como? A senhora disse que eles  trabalharam  foi muito no  tempo da senhora mais 

nova... nera?   

M63-05:  Eu digo que im pulítica que desses que trabalhava im pulítica era mermo os Rego ... eu acho que nesse 

tempo era ele Antõim do Rego que quano fôro se alistá fôro/ era Antõin do Rego... que  quano  fôro  se  alistá  era  

tudo  na  câmera  onde  tĩa  ali  aquela  filêra  de  budega  onde funcionava.../ que ali nera de seu Antõin do Rego? A 

listage foi lá...  

E:  e hoje im dia o prefeito é bom?  

M63-05:  Num cũiêço nẽi direito... Neto...  

E:  Conhece não?  

M63-05:  Não sĩô...  

E:  Mas votou nele...  

M63-05:  Não siô...  

E:  Votou não?  

M63-05:  Não sĩô... eu num cũiêço nẽi ele direito... nunca fui na prefeitura e cũiêço assim... no  tempo que tavo 

passiano eles vĩêro aqui aí eu num vô dizê que cũiêço bẽi Neto da Ematéia... num cũiêço... puique... dizê o que é... 

agora esse meu minino... esse maió votô cum ele... eu num tẽo nada dado pu prefeito... votei nu ôto puique mermo 



quis que a natureza era a mĩa... e eu num... num... num... cumo se diz? ... nunca fui na prefeitura... num tẽi essas 

pricisão... num é assim? ...tirano dũa duença a rente precisa dũa de quaiqué ũa pessoa se tivé nũa duença nũa coisa  e  

eu  acho  que  graças  a Deus  aqui  samo  tudo munto munto  sadie  ...  tudo  tẽi  saúde graças  a  Deus...  eu  rô  pidi?  

...  nam...  dizê  ...  “nam...  eu  vô  pidi  ao  prefeito”  ....  sô apusentada... meu marido é apusentado  ... aí  i aperriá o 

prefeito?  ... assim o sĩô num acha que é ũa coisa de mais não?  

E:  É...  

M63-05:  É... se é deu  i pidi... eu apusentada...  já dêxo pra quẽi num  fô apusentado  i pidi e ele dá... puique num é 

assim não? Apois é... puique aquilo quele me dá eu pudeno comprá e aquele ôto num pudeno ele vá dá aquele ôto que 

num pode comprá... aí... purtanto... que é cumo eu digo eu num cũiêço nẽi direito ele...  

E:  Mas conheceste bem Nenenzim?  

M63-05:  Cũiêço... cũiêço bẽi Nenemzim pur causo quele já trabaiô cum Eucrídio já tava mais puraqui du que mermo 

Neto que num tava puraqui que num era cum Eucrídio tambẽi... num é? Num é assim?   

((TRECHO INCOMPREENSÍVEL))  

E:  E o racionamento chegou por aqui?  

M63-05:  De luz?  

E:  Sim...  

M63-05:  Chegô... sim que aqui num  tẽi nẽi o que ecunumizá puiqué cumo o sĩô pode vê só  tẽi essa televisão... mar 

im da vêi munto puique no mês passado vêi doze e agora nesse mêis agora vêi  seis/  num  vêi  munto  ainda?  ...  

puique  é  só  dos  minino  ficá  praqui  praculá  assisitino televisão véia...  

E:  A senhora ... a senhora tem direito a gastar quanto?  

M63-05:  É quatro ... Tõim? .. direito de gastar?  

E:  Aí faz o pavio de algodão...  

M63-05:  Aí faz o pavio do aigudão ((incomp.)) nam... eu sô ũa pessoa queu num gosto munto de pidi não...  

E:  Eu já dei fé ... eu estou dando fé só na sua conversa...  

M63-05:  Ah meu Deus... pois sim sĩô... primêro eu num gosto munto de pidi não... e eu pudeno  fazê um reito deu 

num pidi eu faço... num é puique eu quêra sê mais do que as ôta não é puique eu merma eu  tẽio cirimõia de pidi... pra 

mim se eu  fô pidi ũa coisa e a pessoa num dá cum gosto imbora que eu num sei do coração... mar aí faço tudo pra eu 

num... num pidi...  

E:  Mas  já passou assim alguma  raiva de pedir assim uma  coisa a uma pessoa porque essas coisas a gente pega é 

danado para gente né?  

M63-05:  Não não... mar mermo assim... não inda... inda não...  

E:  Não tem assim queixa de ninguém não... né?  

M63-05:  Tẽo não...  

((TRECHO INCOMPREENSÍVEL))  

M63-05:  MAR se é ũa coisa pra dá disgosto mermo é o camarada vivê de fazê e quano preicurá num incontrá aí... é o 

mermo causo da pulítica... cumu bẽi... a rente vota  ... vota  ... vota e quano pricisa ele num chega... aí num dá 

disgosto ao camarada? ... a rente sabê que butamo aquela pessoa pra frente puique é nóis/ nóis é quẽi bota... num é ele 

dizê assim ... “é eu que fui pra frente”... NÃO SĨÔ! ... puique se nóis num butá ele na prefeitura ele num vai só não... 

aí no fim preicurá  e  num  incontrá  fais  raiva mermo...  cumo  ũa minina mĩa  que  é merma  a mulé  de ((incomp.)) 

... quano foi um dia aí mandô buscá um bujão... ((incomp.)) ... não puique viéro me dizê que Neto nẽi dá bujão... nẽi 

paga luis ... nẽi dá a fêra... eu digo ... “ô... mĩa dia... cê num quiria queu votasse cum ele?”... sĩô sabe eu toda vida fui 

desse lado  ... ô que perdesse  ... ô que gãiasse intão eu tô ficano... pelo meno num tô teno raiva puique... né? ... ele 

num chegô de jeito nĩum... nẽi chegô e nẽi chega... eu sube que num sei quẽi foi pidi ũa chapĩa pu fugão e ũa caiguĩa 

de lẽia pa fazê um foguĩ lá no terrêro daí a irmã dele...“ô dona Raimunda... isso tudo é disgosto” ... e eu nẽi tô teno 

raiva queu num tô pidino ((incomp.)) ... eu tô mais do que satisfeita e EU puique se ele tivesse gãiado e tivesse ido 

simbora a rente dizia ... “diabo... só quiria que a rente votasse e cadê?” ... num era? ... eu só sei que pelo queu vejo 

dizê ele num dá nada a ninguẽi não... eu tô quereno pensá que ele num ganha mais não? .. será que não? ... eu tô 

quereno pensá... sei que é um home munto amarrado... mar ele disse que um ano é o tempo que ele vai passá sẽi dá 

nada a ninguẽi... um ano... aí a minina disse que ((incomp.))  

eu digo ... “mar mĩa fia... num era munto mais milhó que você num tivesse votado? ... pra que era aquela bestêra  

todĩa?”  ... aí ela me disse  ...  “nam... mamãe ele me disse quera  só um ano...” ... eu digo “nam ... mĩa fia quẽi passa 

um ano passa a vida...” ... eu merma digo munto quẽi  passa  um  ano  passa  a  a  vida...  é  puique  se  o  sĩô  passá  

um  ano  sẽi  precisá  de  ũa pessoa o sĩô passa pá frente/  

  

G R A V A Ç Ã O  I N T E R R O M P I D A  

  

H64-07:  Você sabe... queu sei que seu Jãozim Goiana fais farĩada de fazê gosto... de fazê gosto... e se arrebolá ôta im 

cima   ... cumé que fica... meu Deus?  ... aí é um balsêro medõi quẽi pode dá  fim  é  ((incomp.))  ...  eu  ovi  inté  ũa  

cunversa  que  ...  que  eu  uvi  inté  ũa  cunversa  que Raimundo Batatĩa  é  cũicido nosso  aqui  trabaiemo munto  

junto  eu  dizê  que  fêis  ũa  safra  e vendeu a quinze real ...eu uvi essa cunversa...  

E:  é verdade...  

H64-07:  Foi verdade... né?  

E:  É verdade... mas seu Raimundo Batatinha ((incomp.))  

H64-07:  Ah... véi... a cunvésa é essa merma...  logo vi...  rapais... e nesse mêi discontava... nera?  ... intão divia ũa  

conta  inté grande que  foi ũa safra boa  ... ũa  safra boa mermo...  foi... e Palé compra mermo... viu... rapais... que o 

maió compradô é ele mermo que tẽi puraqui... compra do  jeito que  qué  e  o  pobre  num  tẽi onde  vendê  aí  vende 

mermo... né?  ...  vende mermo... agora  do  jeito  que  Jãozim  Goiana  fais...  não..  que  pelo  amor  de  Deus...  



Jãozim  tẽi cunduções...  rapais... de  insacá  todĩa e guardá aí e vendê quano dé dĩêro... puique quẽi  tá aguentano  a  

goma/  o  preço  é  a  goma...  num  é?  ...  sessenta  reial...  né?  ...  eu  só  vejo  as cunversa...  é  essa merma  a  

cunversa... mais  o  pobe  num  se  sai  não...  num  se  sai  não... puique ((incomp.)) num se sai não vendeno um saco 

de farĩa po vinte reial num se sai não... puique  o  sĩô  gastá  mais  de  cẽi  reial  pur  dia  pa  pagá  ao  povo  fora  as  

dispesa...  né?  

((incomp.))...  seu pai  fais  cinquenta  ...  arranca de mandioca  ... dá  um  balanço  de  quĩentos reial...  né  rapais?  ...  

quano  o  pobe  tẽi  as  coisa  pa  vendê  é  difice...  rapaz...  é  ũa moleza medõia... você acaba de vendê... dá fim a 

tudim ...daí fica lá im cima... daí quẽi pode comprá e  guardá  só  vende  pelo  preço  que  qué...  só  vende  pelo  

preço  que  qué...  é  assim...  é  um negoço séro...  

M63-05:  Aí nóis tava aqui falano im pulítica... e ele munto satisfeito cum o prefeito dele...  

H61-07:  Aí .. e é? ... nam... e é... nosso prefeito tẽi que sê... nẽi que num quera... tẽi que sê... marreu mermo num 

votei cum ele não sĩô...  

E:  Eu também não votei com ele não... é brincadeira dela...  

H61-07:  Ah... sei ((rindo)) eu... tudo bẽi... eu/  

M63-05:  Não ... eu digo assim é puique falô do prefeito... né? .. aí eu disse pra ele que eu num preciso assim  dele  ...  

nẽi  da  prefeitura  queu  num  tẽo  custume  de  aperriá  ele...  de  pidi...  puique  a rente... cumo se diz... eu sô 

apusentada... Chico... ((incomp.))  

H61-07:  Não... puique assim... nũa duENÇA sobre ũa duença aí o jeito que tẽi é a rente i... né rapaz? ... nóis num 

acompãiemo ele não... ele chegô aqui mais seu Eucrídio e ôtos ... mais uns caba da Baixa Grande  tambẽi...  tĩa uas 

cinco pessoa aqui... agora eu abri  logo o  jogo cum ele... abri  logo o  jogo mas ele e o véi Eucridio  tava presente e 

ele  tambẽi... dissero...  “ô Chico... cumo é que tá?”... “tá ũa beleza... vamo sentá e vamo cunvésá e se qué tumá café 

eu mando fazê...”/  daí  ele  chegô  aqui  e  diche...  “Chico...  comé  que  tá?”  ...  eu  digo...    “beleza!  ...  até agora 

eu num  tive quêxa seu Neto mais seu Eucrídio... e vamo se sentá e vamo cunversá” sentemo e eles se sentaro 

((incomp.)) .. eu diche ...“seu Neto... eu já dei a palavra a Nenzim... Zé Ogusto... eu tô cum ele... seu Neto... num 

adianta eu dizê que voto cum o sĩô pra adepois eu votá cum Zé Ogusto e amãiã ô adepois o sĩô sabe... e o sĩô vai dá 

batido nimim e eu num tẽio o que  falá po  siô...  tô errado ô não?” aí seu Eucrídio me deu a mão... credita?  ...  seu 

Eucrídio  Perêra me  deu  a mão...  diche  ...  “obrigado...  compãiêro...  gosto  de  vê  assim...  a rente chega e 

disinrola logo” ... se amãiã ô adepois eu precisá de quaiqué coisa de vocêis/ se amãiã ô adepois vocêis subé que eu tô 

lá im Zé Ogusto ... aí o sĩô vai massacrá eu e eu num tẽio o que dizê... pode chegá pra cima de mim e me dizê a 

verdade e desse ponto eu num posso falá nada e assim eu voto é dicidido ô a ganhá ô a perdê tô cum Zé Ogusto e 

num abro não ... e aqui é cinco inleitô e todos cinco é de Zé Ogusto... véi... pode perdê e pode ganhá ... é assim/ mĩa 

palavra já dei e tô cum eles e num abro não... mas tudo bẽi... me deu a mão...  

 seu Eucrídio de cabeça baxa e  foro  imbora e num  fim ele ganhô... mais  ficô certo deu num votá cum ele/ puiqué 

ele ganhô agora eu vô dizê que votei cum ele?... ói o dedim... nẽium daqui de casa votô cum ele não... o único que 

votô cum ele foi esse rapais aí... qué um neto meu... acompãiô/ qué um neto... né?  ... votô cum seu Neto da Ematéia... 

mais quato  foi pra seu/ seu/ seu... comé? ... Seu Nenezim ... pá Zé Ogusto... puique num adianta... véi... um voto 

duvidoso é coisa nojenta... é disinrolá... ah... meu compãiêro... iscuta aí... e quẽi tẽi sufrido né nóis não... quẽi tẽi 

sufrido é os adversaro dele... poique tẽi ũa parte aqui no Pêga que... pula amor  de Deus... dêxa  ele  rente  cum  o  

chão...  rapais...  num  isperançava  de Neto  fazê  isso cum nóis... pula amor/ num ajudemo o home?  ... e agora vão  

falá que durante um ano num fazê arrumação pra vivo nĩum? ... eu vi essa cunversa... eu num sei se é exato... marreu 

uvi essa cunversa... Seu Alexande mais eu nóis tava um dia desses cunversano e o véi falô que ali só puxa pra ele... 

quele num faz arrumação pra ninguẽi inté eu falei... digo ... “seu Zé... ele falô que durante um ano num faz arrumação 

pra vivo nĩum?” ... ele disse ... “é o tempo todo... meu Nego”  ... ele diche “é oito ano que Eucrídio num fêis nada e 

ele pu/ pu/ ói... véi... é oito ano”  ... ele  falô assim que era o  tempo todo  ... o  tempo  todo... graças a Deus  ...  tá 

perto de interá um ano... num tá? é im otuibro que vai interá um ano... né? ...a inda... graças a Deuso... num precisei 

dele... né? ... num precisamo ainda dele... pois bẽi... e posso inté pricisá queu sô pobre e se caí nũa duença o prefeito  

tẽi obri/  tẽi o direito de/ de/ de coperá cum a  rente... rapais... é OBRIGAÇÃO  ... é sim sĩô puique se eu caí aqui 

duente e ele num atendê eu  tẽi direito de  fazê um abaxa assinada pra ele... sabe disso?  ... é... e ele num  tẽi o que 

dizê... o sĩô acha que  tẽi?...  tẽi não?  ... que o prefeito  tẽi de  fazê arrumação pra  tudim sendo subre duença  pió...  

agora  num  digo  assim  ũa  fêra...  ũa  coisa  tudo  bẽi...  certo... mais  causo  de duença?  ... é preciso  intendê... é 

obrigação do prefeito da cidade  ... num tẽi nẽi A e nẽi B... Nenezim pudia inté fazê do mermo jeito de Eucrídio... 

num é? ... marreu achava difícil... véi... achava difícil ele fazer cumo Eucrídio não... Seu Neto... ele pudia inté fazê 

que ninguẽi sabe a cabeça  de  ninguẽi  a/  a  rente  num  isperançava/  eu  meimo  num  inspero  nada  de  mal  de 

Nenezim e no mundo quele se candidatá de novo pra prefeito eu tô cum ele... mar... rapais... eu vô dizê ũa coisa ali 

foi/ foi/ foi um negoço séro e seu Zé Alexandre me disse que vêio ũa carrada de gente de  fora pra votá aqui... seu Zé 

Alexandre me disse sim sĩô... me diga ũa coisa... rapais... cadê o juiz... rapais... de Portalegre que antigamente nẽi 

entrava nẽi saía... e cadê as auturidade? ...num cũicia o povo da cidade... não?  

M63-05:  É purisso que as vêis eu falo dimais... vamo quinẽi nũa comparação... vamo que o sĩô seje o juiz... aí 

((incomp.)) que seje quinẽi ũa comparação... e esse aqui quisé fazê um acordo e vié de ôto canto po sĩô tumá conta 

dos dois lado o sĩô tẽi que aguentá que seje bom ô que num seje o sĩô tẽi que aguentá...  

((TRECHO INCOMPREENSÍVEL))  

H61-07:  Agora é isto mermo seu/ seu/ seu minino... mar ramu vê o que se passa...  

M63-05:  Aí será se Nenezim inda vai se canidatá de novo?  

E:  Eu penso que sim...  

H61-07:  Eu vi ũa conversa quele vai... ói... véi... pelo amor de Deus... eu sei queu num sei não  ... só  

sei que ((incomp.))...  

M63-05:  Eu sei que tá perto de compretá um ano e o povo tá passano bẽi... tamo viveno... né?  



H61-07:  Não é... passa demais... [se cunversa]   

M63-05:  [É cumo eu tava dizeno a Raimunda mĩa] ... Raimunda disse .. “nam mãe... é puique ele disse que só é um 

ano”  ... aí eu disse  ... “ói... Raimunda quẽi passa um ano passa a vida  toda”... né? ... puique é ela teve precisão de/ 

de/ de/ dũa ((incomp.))...  

H61-07:  Agora  eu  pego  imaginano  que Neto  num  pensá  que  dôta  vez  perde...  véi...  assim mermo cumo falô 

um rapais da Baixa Grande e do Bom Sucesso que foi cum ũa criança duente e ele num atendeu...  ũa mulé gestante 

pra gãiá nenem  im Pau do Serro e pidiu um  carro  ... ele disse ... “não fique insperano carona aí pa pegá um carro” ... 

que cê imagine aí ... ũa mulé de resguardo  vai  passá  horas  e  horas  no  sol...  rapaz?  ...  pode  ser  isso?  ...  NUM  

PODE... RAPAIS... num pode... assim eu uvi dizê a cunversa que o povo daqui diz  todo mundo  fala nisso 

((incomp.)) ...era pa seu Neto abraçá o povo do lado de Nenezim... rapais... abraçá mais de  que  quẽi  ajudô  ele  esse  

ano...  sabe  puique?  ...  pa  pudê  pegá  o  ôto  que  vẽi... mar  ele inspanca o povo dos dois lado ... pronto! ... vai 

ficar sozim... agora tẽi ũa coisa quano ele saí da prefeitura num precisa mais de ninguẽi não ((incomp.)) pode ficá 

certo qué assim mermo... rapais...  

M63-05:  vai puique o povo diz...  “não... quele  levantô um prédio que num  tĩa”  ... eu digo  ...  “ô... mĩa fia... o dĩêro 

da ((incomp.))...  

H61-07:  Agora me diga  ũa  coisa que você  intende mais do que eu... quanto um prefeito ganha pur mêis?  

E:  Seis mil reais...  

H61-07:  Quanto?  

E:  Seis mil reais...  

M63-05:  E é só ũa vebra que vẽi...  

E:  Aqui... né? ... aqui em Portalegre... que nos outros canto é mais...  

H61-07:  SEIS MIL reais... é? ... no dĩêro?  

E:  No dinheiro... todo mês...  

M63-05:  E cadê a vebra que vẽi qué do povo? ... quele num dá nada e puique num é? ... que num tẽi o dĩêro da 

vebra? ... aí diz ... “não” que num vai dá um remédo .... que num vai dá ũa coisa num vai dá ôta ... num vai dá fêra e 

aí cadê qué que tá fazeno?  

((TRECHO INCOMPREENSÍVEL))  

H61-07:  É purisso que  todo mundo qué sê prefeito e eles sabe... eles sabe o  tanto de dĩêro que  tẽi/ seis mil  reais  

todo mêis num é mole não... SEIS MIL  reais num É MOLE NÃO...  rapais... é dĩêro...  

E:  Agora esses seis mil reais é o dinheiro dele... não é? ... fFora o que/  

M63-05:  É... aí o sĩô acha que um prefeito diz que num tô pudeno fazê essa arrumação... como disse aí cum a minina 

de Sebastiana...  

H61-07:  Home... pela amor de Deus... home...  

((TRECHO INCOMPREENSÍVEL))  

M63-05:  E  tumbẽi/  e  tumbẽi  é/  é  o  sĩô  num  pudê  cum  sua  natureza...  é  puique  esse  daí  adueceu 

((incomp.))  ...  ele  quais morre  ((incomp.))  ... eu  fiquei mais  doida do  que/  eu  fiquei  doida... queu num vô dizê 

que num fiquei... né? ... aí adepois ele foi se cunsultá falô pra dotô Getulo ...  ele  falô  que  foi  da  cachaça  ...  aí  se  

juntá  cum  os  compãiêro  de  lá...  se  juntá  cum  ôtos cumpãiêro ... aí diz... “nada... rapais... eu vô lá acreditá nisso... 

tô só bebeno...” num é assim? ... aí vá se caí na onda ((incomp.))...  

H61-07:  O sĩô me acredite queu quais que morro... tá dento de dois ano...  

E:  Foi como?  

H61-07:  Rapais...  eu  cumecei  ũa bebedêra mais Césa  aqui  no Pega  ali  ... e  cumecemo  as  seis  da mãiã e fumo 

às seis dôto dia ... e bebeno e fumano e joganu e fazeno tudo sẽi cumê ... e que cumê  que  nada...  só  bebeno...  

passemo  o  dia  cum  a  noite  bebeno...  jogano  e  bebeno... jogano... fumano e bebeno... pife... sim sĩô... e quano 

nóis terminemo o jogo ... eu digo ... “vô mimbora”  ...  quano  eu  cheguei  aqui  im  casa  mandei  buscar  ũa  peĩa  de  

cana  aqui  im Mundim... o minino trove e eu tumei ... daí me deitei... isso à boca da noite... né? ... me deitei na 

cama... né?  ... Ô...  rapais... aí quano eu acordei    ... a muié  falô  já cordei morreno  ...    já fedeno mermo...  rapais...  

fedeno mermo  ... obrano pur si... oprano pur si... amigo... corre!... vai  chamá ali Antõi de Pedu  ... quano Antõi de 

Pedo  chegô aqui  ...  “cumpade Perêra... dê licença eu entrá cum ((incomp.))... “pode entrá” ... e era choro aqui po 

todo canto e eu num vi nada disso... num vi NADA  ...  fiquei assim cumo ũa pessoa  lôco...  lôco... sim sĩô... mermim 

assim quinẽi ũa pessoa lôco... né? ... ele chegô e diche ... “cumpade... que que tá sintinu?” ... eu diche “nada... 

cumpade Antõi” ... e assim... rapais... caçano ũa coisa e ôta... nas parede... né?  ... e assim eu acustumado a ele chegá 

aqui e batê um papo... né?  ...  isso aquilo ôto  ... aquela animação e ele de  veze  im quano me perguntano  ...“tá  

sintino argũa coisa?”  ... daí quano  ele  isbarrô  eu  diche  ...  “tô  sintino  nada  ...  cumpade  Antõi”  ...  aí  ele  diche  

“cumade Teresa... o home tá milhó e tá dizeno que num tá sintino nada... eu vô mimbora pra casa ... se precisá de 

mim... mande mim buscá que eu levo ele pa rua” ... daí amãiceu o dia era choro po todo canto e a muié chorano ... e 

eu digo ... “ô Teresa ...puique é que você tá chorano” ... aí ela contô a históra... né? ... aí eu digo “nam num vi nada 

disso... num vi nada disso... sabe de ũa coisa... eu vô me consultá cum dotô Getulo” ... aí eu me incontrei com dotô 

Getulo na rua ... contei bẽi direitim ... ele dixe ... “foi da cachaça e se você cuntinuá bebeno cê vai... vai bẽi ligêrim... 

você num demora não”... tá dento de dois ano... tambẽi eu nunca mais peguei num copo de cana e nẽi quero...quero 

não sĩô ... que desdedũa vêis quele falô pra mim queu num bebesse mais quera riscado eu morrê .... eu vô... aí num 

pode... né rapais?  

((TRECHO INCOMPREENSÍVEL))  

H61-07:  Quero não sĩô... num tẽi quẽi me obrigue mode eu bebê... sabe disso? ... puique você joga se quisé... bebe  

se quisé  ... que o  jogo não é obrigado  ... você  jogá... cachaça  tambẽi num é obrigado...  

((TRECHO INCOMPREENSÍVEL))  
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NatNEP1- PARTE ORAL 
E: Carlos ... hoje nós vamos fazer uma:: narrativa de ... experiencial ... você pode me contar alguma coisa 

que você passou ... que foi bom ou foi ruim ... que conte como experiência sua ... 

I: é:: assim é ... eu vou contar um ... um ... um acidente que aconteceu comigo em setenta e três né ... uma 

coisa que marcou muito ... na minha vida  ... é eu tinha seis anos ... aí nós saímos da ... nós morávamos 

em Nova Descoberta ... aí nós saímos de casa né ... a passeio durante o ... pela manhã ...  eu ... eu ... meu 

irmão ... papai ... um motorista ... num jipe ... e a empregada que ia grávida também né ... a empregada lá 

de casa ... aí a gente foi pra Pium né ... aí a gente foi de manhã ... aí ficamo lá o dia todinho né ... aí o 

pessoal bebeu e tudo né ... foi na volta ... é:: à tardezinha aí ... a gente ia num ... num jipe né ... num jipe 

até velho sem capota sem nada ... de praia ... aí chegou em frente à Soriedem na BR ... aí um ... um ... um 

ônibus da ... da empresa Nordeste né ... nós vinha de lado esquerdo da ... da pista  geralmente carros ... 

pra:: é:: cortar outro ... corta pela esquerda né?  

E: hum ... 

I: ((carro passando)) aí ele veio no ... na ... na  ... na ... na ((riso)) aí ele veio pediu  ... pediu pra passar  ...  

aí  o motorista  também  tava muito melado né  ...  aí passou  ...  aí  na  ...  na  ...  na  ...  aí o motorista não 

deixou passar ... aí ele cortou pela direita e trancou a gente e jogou todo mundo na BR ... aí foi aquele 

aperreio todo né ... eu ... eu perdi logo os sentidos ... eu né ... num ... num me lembrei mais de nada né ... 

só quem ficou desacordado foi a empregada ... papai ... meu irmão ... e o motorista lá ... ((carro 

passando))  aí ... foi sorte ... sorte da gente também porque apesar de ser um ...  um horário  ...  muito 

movimentado né  ...  a gente num  ...  a gente  ...  não passou né nen/  nen/ nenhum carro na hora ... porque 

a gente ... ficou todo mundo estendido na ... na ... na ... lá na BR ... na pista ... e passou algumas pessoas e 

prestou socorro à gente né ... prestou socorro à gente lá pro ... pro Walfredo Gurgel ... nesse tempo o 

Walfredo Gurgel prestava ((riso)) hoje num presta ((riso)) aí ... eu sei que foi todo mundo pra lá né ... aí 

eu fiquei ... aí o pessoal ... papai ... meu irmão e ... e ((carro passando)) e a empregada e o motorista 

sofreu só escoriações leves né ... foram medicados e liberados né ... pra casa né ... e eu fiquei quase um 

mês lá internado né ... fiquei quase um mês sem dormir ((carropassando)) sem dormir porque muito ... 

muitas escoriações pelo corpo né ... isso aqui ... essa parte daqui ... daqui do ... do ... no meu rosto ... abriu 

... 

E: parte superior ...  

I: sim ... abriu isso aqui ... ficou aqui pendurado aqui ... 

E: nossa ...  

I: aparecendo aqui a raiz dos dente e ... e os ossos aqui né ... todinho ... aqui também isso aqui ... é no 

meio do meu ombro também raspou na ... na ... na ... no asfalto ... e ficou ... também ficou quase no ... no 

osso né ... praticamente ... aí eu sei que eu fiquei esses dias todinho lá ... sem dormir direito ...  coçava 

muito né  ...  aquele negócio sarando né  ...  aquelas ferida cicatrizando  ...  aí eu fiz uma plástica ... tive 

que fazer uma plástica aqui e aqui né ... e se tivesse sido até ... talvez se tivesse sido outro tipo de ... de ... 

operação ... tivesse costurado assim ... talvez hoje tivesse apa/ aparecendo a ... a marca né? 

E: inclusive isso que eu ia falar ... você não tem marca ... 

I: é e foi   ... também muito bem feito né? o médico lá era ... era muito bom ... aí eu fiquei esse tempo lá e 

só no final de sema/ depois de um certo tempo é que ... que iam me visi/ que é ... eu pude receber visita né 

... eu acho que duas ou três semana ... num me lembro direito ... aí eu e o pior que eu não ... não podia ... 

não poderia receber visitas assim ... entrar em contato assim direto não ... com a pessoa não ... eu ficava 

num prédio e é minha família ficava lá do outro lado né ... mamãe ... papai ... ficava lá do outro lado ... 

como da/ da/ daqui ali na (      ) não ... pra cá um pouquinho assim ... ficava só falando de longe ...  

E: mas por que isso? 

I: e ... e eu num sei ... num sei ... até hoje eu num ... num entendi ... num entendi de jeito nenhum ... e eu 

fiquei tão ... é a ... ficou tão cheio de escoriações nas pernas principalmente ... que eu pensava que num ia 

andar mais ... num tinha quebrado nada ...mas tinha medo de andar ... aí fiquei quase esse tempo todinho 

que passei no hospital numa cadeira de roda ... tinha medo de ... de ... de ... de levantar e num poder andar 

... interessante ... num sentia dor nenhuma mas eu ... eu tinha medo num sei por que ... aí fiquei nisso aí né 

... todo e todo final de semana eu via o ... o ... meus parentes né ...  só de longe né ... a ... a sorte é que fui 

bem ... bem atendido tanto pelo médico como as enfermeira ... lá tinha enfermeira até que eu ... gostei 

muito né ... dela ... e a ... a empregada também ... depois de um certo tempo ... eu num me lembro quantos 

... quantos mês ela tava de ... de ... de gravidez ...  mas ela dormia lá em casa né ... aí o menino nasceu até 

em casa mesmo né ... 

E: devido o:: 

I: é e foi prematuro né? aí o menino foi ... eu tava até dormindo ... dormia lá no meu quarto só ... lá com 

meu irmão ela lá dormindo ... que ela era praticamente da família ... aí eu escutei quando ... eu escutei à 

noite o berro do menino ((riso)) aí disse ... que é isso? 



E: num tinha nenê em casa ... ((riso)) 

I: é ... aí o menino nasceu ... nasceu aparentemente bom né ... mas quando foi pro hospital ... morreu no 

hospital ... 

E: ah ... 

I: foi o susto né? ela teve ... 

E: foi ...  

I: aí foi terrível ... o motorista só teve um corte na ... na ... na ... na testa aqui ... ((pausa)) sim ... o 

motorista né? como eu ... como eu havia dito ... tinha ... teve só um ... um corte na ... na ... na   testa né ... 

e .... ficou fazendo os curativos né ... e depois recuperou-se né ... mas eu ... eu tive é ... apesar de ter 

ficado bom né  ...  com essa  ...  essa cirurgia que fiz  ...  mas tive seqüelas né  ...  fiquei com seqüelas 

como ... meus dentes ficaram num sei quantos anos ... caindo sozinho ... amolecia sozinho e caía  ...  é só 

sem ver  de que caía e  também  tive que  ...  eu  tava  ...   tinha seis  anos  né  ...  me prejudicou  também 

na   ...  na   ...  no  crescimento né   ...  no meu desenvolvimento né   ...  no meu desenvolvimento também  

...  o médico disse  ...  que me prejudicou  também  ...  e eu acho que em outras coisas também ... me 

afetaram muito sabe?  

E: e você sente o que ainda hoje? 

I: nada ... eu só ... eu só sinto ... é ... ((riso)) eu só tenho lembrança mesmo que ... ((riso)) 

E: os dentes não caem mais? 

I:  não  ...  num cai  mais não  ...  porque naquele  tempo era dente de  leite né  ...   ((riso))  agora eu 

recuperei todinho né ... se eu fosse adulto já aí ... ficava ruim ... ficava todo banguelo ((riso)) é isso aí né? 

 

 

NatNEP1- PARTE ESCRITA 

Narrativa de experiência pessoal 

Eu ia para Pium em um jipe sem capota, aqueles de praia, com o meu irmão, meu pai, a empregada,  que  

ia grávida,  e o motorista.  Fui pela manhã e quando cheguei  lá o pessoal  tomou umas cervejas o dia 

todo, quando foi à tarde, quase à noite nós saímos de Pium e quando vínhamos na BR 101 próximo à 

fábrica Soriedem aconteceu o acidente. Nós vinhamos à esquerda da BR e um ônibus  da   empresa  

Nordeste  pediu  para    ultrapassar,  porque   as  ultrapassagens   são  feitas  pela esquerda,  mas o 

motorista não passou pela direita,  então o ônibus passou pela direita e  trancou agente e jogou todo 

mundo na estrada. Ficou todo mundo espalhado pela BR 101, a sorte da gente foi que não passou nenhum 

carro na hora,  apesar de ser um horário de muito trânsito.  Passaram alguns carros e nos socorreram na 

hora. Meu pai teve escoriações leves pelo corpo, meu irmão, a empregada e o motorista  também,  apesar  

do motorista  ter  sofrido um corte na  testa de  leve.  A empregada que estava grávida mais tarde teve o 

menino lá em casa, nasceu vivo e depois morreu no hospital, devido o susto que tomou. Eu fui o único 

que ficou internado no hospital Valfredo Gurgel com escoriações e pancadas na cabeça,   tive que  fazer 

uma cirurgia plástica no  rosto que  ficou aparecendo os ossos e as raízes dos dentes,  no braço esquerdo  

também fiz uma plástica porque arrastou no chão e comeu a carne. Passei mais ou menos um mês 

internado, só recebia visitas uma vez por semana, eu ficava de um lado do prédio e os meus pais do outro 

sem poder se tocar. Fiquei  em cadeiras de rodas, porque pensava que não podia andar. Depois comecei a 

andar normalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NatNEP2- PARTE ORAL 
E:  Diva  ...   tem algumas  ...  alguma experiência pessoal  que você passou e que você poderia me contar 

... alguma coisa que marcou você? uma experiência ... você poderia contar agora ... 

I: é ... tem uma que eu vivi quando eu estudava o terceiro ano científico lá no Atheneu ... né ... é:: eu 

gostava  muito do  laboratório de  química   ...   eu  ...   eu  ia  ajudar  os  professores   a  limpar   aquele 

material todo ... aqueles vidros ... eu achava aquilo fantástico ... aquele monte de coisa ... né ... então ... 

todos os dias eu ia ... quando terminavam as aulas eu ajudava o professor a limpar o laboratório ... nesse 

dia  não houve aula e o professor me chamou pra fazer uma limpeza geral no laboratório ... chegando lá ... 

ele me fez uma experiência ... ele me mostrou uma coisa bem interessante que ...  pegou um béquer com 

meio d'água e colocou um pouquinho de cloreto de sódio pastoso ... então foi aquele fogaréu desfilando  

...  aquele fogaréu ...  quando o professor saiu  ...  eu chamei umas duas colegas minhas pra mostrar a 

experiência que eu tinha achado fantástico  ... só que ... eu achei o seguinte ... se o professor colocou um 

pouquinho ... foi aquele desfile ... imagine se eu colocasse mais ... peguei o mesmo béquer ... coloquei 

uma colher ... uma colher de cloreto de sódio ... foi um fogaréu tão grande ... foi uma explosão ... quebrou 

todo o material que estava exposto em cima da mesa ... eu branca ... eu fiquei ... olha ... eu pensei que eu 

fosse morrer sabe ... quando ... o colégio inteiro correu pro laboratório pra ver o que tinha sido ... o 

professor quando chegou viu que tinha sido eu que tinha feito o serviço ... aí ele disse que tinha sido ele 

fazendo uma experiência ... eu não tinha dinheiro pra pagar aquele material todo do laboratório ... aí ficou 

todo mundo ... “quem foi ... quem não ... quem não foi” ... e terminou ficando o professor com a culpa ... e 

depois toda a turma ... o colégio inteiro ... fez uma coleta ... todo mundo colaborou pra repor o material do 

laboratório ... 

E: e o professor ... como é que ficou nessa história? 

I: o professor ficou:: culpado ... né ... porque ... não culpado ... porque um professor fazendo uma 

experiência não tem nada ... não tem culpa no cartório ... né ... foi só uma ... 

E: mas ele assumiu a culpa ... 

I: assumiu ... bom ... a experiência foi essa ... que ficou ... assim ... na minha mente até hoje ... mil  outras 

coisas que eu faço ... né ... porque eu tenho sempre uma pirueta pra fazer ... 

E: que  pirueta? 

I: ah ... muita coisa ... a minha vida de estudante é cheia de história ... essa foi uma delas ... foi a que eu 

me lembrei agora ... assim de imediato ... 

E: uma outra o quê? 

I:  uma outra experiência  fantástica que eu passei   ...   foi  o seguinte  ...  a escola pública em mil 

novecentos e oitenta ... não ... setenta e nove ... tava numa sacanagem tão grande ... a escola pública ...  

que resolveu adotar outro sistema  ...  colocaram diretores nas escolas  ...  diretores mais  ...  é  ... 

rigorosos ... né ... então aconteceu que o Atheneu tava numa baderna tão grande que foram buscar um 

diretor famoso que tinha lá no Salesiano ... para assumir a direção do Atheneu ... então quando o cara 

chegou simplesmente botou chave em todos os corredores ... todas as portas ... fechou ... depois das sete e 

quinze ninguém entrava   mais  ...  só saía de dez e quinze  ...  então nós  tínhamos um professor que nós 

não gostávamos dele ... era um professor de mecanografia e ele era louco ... o professor era simplesmente 

louco ... louco ... daquele de jogar pedra na lua ... aí um dia eu não tava muito afim de assistir aula dele ... 

né ... aí ... aí eu cheguei na turma e disse ... “olha ... Luiz Andrade mandou dizer que não ia dar aula hoje” 

... todo mundo iria pra casa depois e ia repor essa aula ...  quando  o  professor   chegou  à   sala   ...  não   

tinha  um  aluno   e   eu  estava   do  lado  de   fora   ...   eu simplesmente tranquei o professor na sala com 

a chave e deixei ele lá preso ... e fui brincar ... né ... nos corredores  ...  porque eu sou uma eterna criança  

...  eu passo a vida  inteira  levando  tudo na brincadeira  ...  e  fiquei   lá brincando  ...  conversando e o 

professor   lá  ...  e eu olhava e ele só  .. tranqüilo na sala ... na hora que tocou pro término da aula ... né ... 

dez e meia ... aí eu me lembrei que eu tinha deixado ... que eu tinha deixado um livro meu lá na sala ... né 

... aí eu corri pra sala ... quando eu cheguei lá ... tava lá o professor sentado ... esperando que alguém fosse 

abrir a porta pra ele sair ... 

E: coitado ... 

I: aí eu não podia dizer que tinha sido eu que tinha trancado ele ... né ... que foi que eu fiz ... joguei a 

chave no  lixo  ...  e saí   feito uma  louca  ...  na escola  ...  procurando o diretor   ...  procurando o 

supervisor ... procurando o porteiro ... alguém que tivesse a chave pra abrir a porta ... aí ninguém tinha a 

chave ... porque a chave eu tinha jogado fora ... terminamos quebrando a porta pra poder o professor sair   

...  essa foi  mais uma das minhas experiências de estudante  ...   

outra  foi  com esse mesmo diretor ... ele era terrível ... e com esse negócio de horário ... quando ele dizia 

assim ... “hoje tem  que   fazer   uma   coisa”   ...   tínhamos   que   fazer   aquilo   ...   né   ...   aí   nesse   

dia   ...   havia   uma comemoração cívica ... era dia sete de setembro e a minha amiga Tâmara ... ela tinha 

um irmão que era taifeiro da marinha ... e cozinhava muito bem ... então ela chegou lá e disse ... “aí ... 



hoje ... meu irmão fez um bolo de batata muito gostoso e a gente vai lanchar lá ... lá em casa” ... porque 

ela morava perto ... então todo mundo se animou pra comer o bolo de batata que o irmão de Tâmara tinha 

feito ... quando foi nove horas ... o diretor fechou todas as portas ... porque nós tínhamos que assistir à 

data comemorativa ... né ... e eu pensando ... “meu Deus ... como é que eu vou comer esse bolo” ... então 

eu combinei com as minhas amigas ... “olha ... vai duas pra sala de aula assistir à data comemorativa ... eu 

vou começar a chorar e vou dizer que estou doente ... uma vai chegar ... vai chamar o diretor ... vai dizer 

que eu estou doente pra poder ... você vai chamar as outras que estão no auditório ... que é pra me levar 

pro hospital” ... e assim foi feito ... foram duas pro auditório ... uma ficou lá embaixo e eu fiquei lá em 

cima ... aí eu comecei a sentir uma dor ... e era uma dor ... uma dor ... uma dor ... uma dor ... e eu comecei 

a chorar e era tanta lágrima ... e reuniu ... assim ... a ...  e outra coisa  também  interessante é que eu era  

super  querida pelo porteiro  ...  supervisor   ... fachineiro ... todo mundo no Atheneu gostava de mim ... e 

eu comecei a chorar ... e juntou ... sabe ... e o diretor sabia que era mentira minha ... mas ele não podia 

fazer nada porque estava todo ... toda aquela classe que trabalhava na escola ... do meu lado ... super ... 

brigando ... porque ... olha ... eu doente ... como é que eu doente ia assistir um negócio desse no auditório 

... só sei que aí começaram ... eu comecei a chorar e era tanto choro ... eu chorando ... morrendo com a 

dor ... aí quando a minhamiga chega ... a que tava lá embaixo ... que foi ... foi ... espantada ... toda 

preocupada ... “e agora o que a gente faz? eu vou chamar Vilma ... porque Vilma tem um pai que trabalha 

aqui perto e tem um carro que vai levar a gente pro pronto-socorro” ... foram chamar Vilma ... lá vem 

Vilma super preocupada ... “o que aconteceu ... o que aconteceu? vamos chamar meu pai” ... e telefonou 

pro pai dela ... se a gente saiu ... não ... “a gente vai andando devagar .. porque o pai da menina trabalha 

logo do outro lado” ... aí ... e o diretor me olhava assim ... ele sabia  que eu tava mentindo ... mas ele não 

podia fazer muita coisa porque as lágrimas e todo mundo do meu lado ... né ... então as meninas me 

tiraram do Atheneu como se eu tivesse doente e nós fomos para a casa de Tâmara comer bolo de batata 

com suco ... tem tanta história ... 

 

NatNEP2- PARTE ESCRITA 
Narrativa de experiência pessoal  

Quando   eu   estudava   no   Atheneu   em   1980,   eu   costumava   ajudar   na   limpeza   dos  

laboratórios. 

Um dia o professor Edson me convidou para ajudá-lo e neste ínterim me mostrou algo  

mágico, ou seja, me mostrou como fazia fogo na água. Achei fantástico! Ele pegou uma pitada de  

clorêto de sódio em estado natural (pastoso) e pôs num pequeno becker com água foi aquele fogo  

desfilando dentro do becker. 

Muito curiosa eu convidei duas colegas e aproveitando a ausência do professor,  peguei  

uma porção da substância e pensei, "se o professor com apenas uma pitada fez aquele espetáculo,  

imagine eu colocando uma porção maior, e assim o fiz, minhas colegas apenas observavam. 

O  clorêto   ao   entrar   em  contato   com  a   água   fez   aquele   fogaréu,   e   foi   aumentando,  

aumentando,  até que se transformou numa grande explosão,  dessa explosão o que restou foi um  

grande prejuízo para a escola, pois, todo material que estávamos limpando foi quebrado. Foi aquela  

algazarra na escola, todos queriam saber quem tinha provocado o incêndio, o professor como era  

muito meu amigo assumiu a culpa, pois ele sabia que não tinha como pagar. 

Houve uma coleta na escola para  repor  o material  e até hoje não se sabe quem  foi  a  

causadora deste tremendo incêndio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NatNEP3- PARTE ORAL 
E: Glislaine ... hoje nós vamos fazer um:: uma narrativa experiencial ... o que que é isso? você vai me 

contar alguma coisa que você passou ... algum coisa que aconteceu com você na sua vida ... que ficou 

assim como uma:: uma coisa que marcou ... uma experiência mesmo assim da sua vida ... 

I: é  ... eu vou:: tem uma experiência que marcou a minha vida  ... foi no mês de fevereiro  ... no feriadão 

do carnaval onde a gente fez um retiro para ... pra uma praia de Coqueiros ... fica depois de Touros  ...  

primeiro  ...  de bom que aconteceu foi  que eu não esperava por essa viagem né  ...  de repente ... a gente 

vai ... num:: vai:: uma amiga minha ... “vamos” ... e eu ... “não ... num vai dar certo ... num quero ... eu 

num tô pronta pra ir” ... eu sei que finalizou na hora agá mesmo ... meus pais num queria deixar ... mas na 

hora agá ... aí eu digo ... “não ... eu vou” ... na última hora eu decidi e fui né ...  no momento eu pensei que 

não ia ser bom ... eu num esperava né ... pensei que ia ser um pa/ um passeio comum ... como outros ... eu 

já tinha feito ... outros retiros mas:: em enganei  ... a gente foi na:: na sexta à noite se eu num me engano 

... foi na sexta à noite ... passou o sábado ...  minto ... a gente foi no sábado à noite ... passou o domingo ... 

a segunda ... a terça e voltamos na terça à noite ... passamos num:: é:: esse feriadão ... nessa praia ... a 

gente ficou numa casinha que fica bem de frente ... bem de frente ao mar ... ficamos numa casa que ficava 

de frente ao mar ... a vista era ótima ... excelente ... né ... tinha uma hora da noite que a gente dava pra 

escu/ dava pra ouvir o barulho das ondas né ... quando a maré tá ... tá secando ... depois da manhãzinha 

quando ela tá enchendo  ... então a gente dava pra sentir mais ou menos como tudo:: acontece no mar né  

... aquela passagem da maré cheia e maré seca e o lual também que foi fantástico ... pela posição que a 

gente tava na casa ... e fomos em torno de trinta jovens ... mais ou menos ... e de última hora a gente 

também conseguiu uma casa ... e grande ... né ... que deu pra acomodar todo mundo ... o trabalho foi 

muito organizado ... foi posto cartaz lá na casa pra obrigação de cada um ... cada horário .. hora de dormir  

...  hora de acordar   ...  hora de  fazer   leitura bíblica  ...  hora da gente  ter os momentos de perguntas ... 

que tinha os estudos e tinha gente fazendo ... que ia fazer perguntas:: que era geral/ geralmente à tarde  ...  

é os cultos à noite né  ... os debates sobre o:: é:: como ser jovem  ...  como comportamento ... todo ... é:: 

num esperava que fosse dessa forma ... passamos o domingo né ... o domingo a gente jogou né ... nunca 

ma/ fazia um bom tempo que eu num tinha jogado vôlei ... a gente jogou ... quanto a isso eu já esperava ... 

nesse ponto ... jogamos né ... futebol até uma hora da tarde ...  ao chegar a tarde a gente parou ...  se 

reuniu  ... fomos fazer uma leitura e começamos a debater como ser jovem ... o que o es/ o que que o 

jovem tem de:: de ensinar pros adulto ... o que que os  jovens  fazem  ...  o que que os  jovens  faz::  que 

num é de acordo  ...  e eles não vê esses contrastes que geralmente existe na adolescência e já mais ou 

menos adulto ... e a gente entrou no debate e aprendi muita coisa com isso e a gente entrou numa união ... 

os jovens começaram a se ... a se identificar um mais com o outro ... a gente começou a criar um laço de 

amor entre os jovens e era como se fosse todos irmãos ... realmente se convivessem ali há muito tempo ... 

era essa a impressão que dava ... passamos o sa/ o domingo à tarde né ... chegou o domingo à noite ... todo 

mundo se reuniu ... fomos brincar   ... fomos:: é:: o tipo assim ... todo lugar junto o tempo todo ... num 

tinha assim uma divisão ... fulano pra cá ... né ... aquela ... uma assim ... turmas ... num se dividia ... era 

todo mundo junto ... se um ganhasse uma coisa era todo mundo ... pra todo mundo ... passou-se o 

domingo ... aí na segunda a gente sempre se acordava ... era um galo que despertava a gente ... era um 

despertador e o galo era um dos componentes né ... do grupo ... ele imitava direitinho um galo ...  né ... 

imitando ... aí a gente só a gente acordava com preguiça e ele ficava insistindo ... insistindo ... aí  a gente 

não é  ...  num obedecia né  ...  ao  ...    ao  toque de alerta pra  todo mundo  ir fazer suas obrigações ... aí 

ele colocava lá o:: som né ... um corinho ... bem acelerado que a gente num tinha condições  de   ficar  

mais  deitada né  ...  a  gente   se   levantava  né  ...  cada um  tinha  hora   também determinada pra ir ao 

banheiro ... né ... fazer suas necessidades ... depois ... não tomava café ... a gente ia logo fazer o culto 

doméstico ... né ... de manhã ... então nesse ... nessa consagração pela manhã ... não só eu senti como todo 

mundo sentiu ... a gente tava lá ... e era um amor tão grande ... todo mundo assim sabe ... aquela união ... 

todo mundo dizendo pro outro que  amava como:: como pessoa ... que a vida era maravilhosa ... cada um 

dando uma força de um conselho ... pra que viesse melhor ... era um amor verdadeiro ... depois disso a 

gente continuava o mesmo ritmo né ... tomava café ... descia pra praia ... brincava ... jogava ... voltava 

novamente ... à tarde ... aí à tarde ... aí ànoite também ... né  ... fazia:: fazíamos as necessidades que 

qualquer pessoa normal  ... aí o que:: agora eu vi o meu aprendizado ... o que eu:: muito:: nessa:: nessa 

viagem foi na despedida ... no último dia  ...  na  terça-feira de manhã  ...  cada um foi  agradecer  ...  foi  

assim  ...  cada um  tinha a oportunidade de falar ... mas falar o que tava sentindo ... e como era uma roda 

muito grande muitos jovens ... então era muito tempo pra cada um falar e pensando que ia dizer o que 

realmente tava sentindo ...então às vezes ele escolhia fulano ... fulano ... ninguém esperava né ... aí dizia 

“fulano de tal tem alguma coisa que mais sentiu ... que você mais aprendeu assim nessa viagem ...” então 

o que mais interessan/ o que teve de mais interessante é que quando falava assim ... “fulano ... fulano de 

tal diga o ... o que você mais aprendeu” ... então cada um só dizia essa mesma palavra ... que tinha 



aprendido a amar verdadeiramente ao outro ... entender aquele amor colegial ... aquele amor que vivia:: 

vivia incumbido dentro  ...  vivia incumbido  ...  né  ...  já tô voltando e que nunca tinha deixado isso 

passar pra fora e nunca tinha entendido que era realmente ser um ser humano ... em termos de amor ... de 

compreensão ... de solidariedade ... de fraternidade ... eles só viam essa frase ...  mas tinha aprendido 

realmente o que era ser fraterno  ... o que era ter um sentimento e deixar aquilo  extravasar   ...   então  era   

todos   falava   assim que::   é::  dizia  um pra  o outro::  que   amava realmente e que era grato a Deus por 

aquele presente ... por cada um daqueles:: aquelas pessoas que estavam ali existirem ... cada uma 

agradeceu pela existência uns dos outros ... sabe foi um amor assim muito bonito que num tinha como 

ninguém num tá sentindo ... porque foi muito bonito ... muito bonito ... eu mesma num resisti ... eu chorei 

de tanta:: assim:: emoção porque eu nunca tinha visto uma coisa tão bonita ... todos sentiram ao mesmo 

tempo ... porque a gente vê mais isso assim ... eu sinto:: você sente:: você sente por mim eu sinto por você 

... só existe mais:: o máximo duas pessoas ... muitas pessoas ao mesmo tempo sentirem ... é difícil isso 

acontecer ... passou-se a de/ a parte da manhã né ... a gente voltou à tarde ... quando foi à noite mesmo foi 

a despedida ... então todos fizemos um:: nós todos reunimos e fizemos um lual ... (      ) a fogueira ... ali a 

gente sentou ao redor ... começamos a bater palma e cantar corinhos ... cada um tinha a oportunidade de 

falar alguma coisa  ... depois disso nós fizemos um círculo e   todos começamos a cantar à noite né  ... 

aquele clima gostoso ... frio ... e todos co/ começamos a cantar numa só voz ... num só tom ... e ali a gente 

começou a sentir novamente aquela coisa gostosa ... né ... é:: porque é difícil de explicar ...  como foi bom 

e ali eu:: eu me maravilhei com o que eu tava sentindo ... eu comecei a me descobrir ...  eu comecei  a 

entender qual  era a minha finalidade  ...  de realmente ser um ser humano  ...  eu descobri que você:: 

você:: você vive e passa por aqui e quando você passa por aqui você tem que deixar  alguma  coisa do que 

você aprendeu  ...  você  tem que  deixar  aquilo que você  tem mais vontade de ... de fazer e não esconder 

porque as outras pessoas pensam de você ... você é um ser humano e como você é um ser humano ... e 

como é ser humano ... é obrigação sua deixar:: é:: o que você tem de mais bonito ... sair ... se que os 

outros vejam as coisas ... os seus dons ... as coisas belas realmente que o ser humano possui e que às 

vezes o meio ambiente ou os seus amigos fazem com que você encubra isso ... esconda isso o máximo ... 

e nessa viagem eu aprendi que o bom mesmo ... o bom mesmo da vida é você realizar o que:: o que a sua 

alma ... o que o seu espírito ... o que você realmente quer ... sair ... deixar liberar ... aí a partir daí eu 

comecei né ... e eu agradeci a todo mundo sem vergonha de dizer que eu agradecia por eles existirem ... 

agradeci porque Deus permitiu que eles vivessem e que eles trouxeram uma experiência boa pra mim ... 

depois disso a gente veio pra casa ... depois a gente veio pra casa né e eu passei um:: um bom tempo 

sentindo a mesma alegria ... foi assim uma experiência ... assim ... extraordinária e até hoje eu:: num 

esqueci e guardo pra mim essa experiência e espero que se  repita mais vezes  ...  melhores do que essa e 

que  todo mundo aprenda também a mesma coisa e que botem isso em prática ... essa é minha experiência 

NatNEP3- PARTE ESCRITA 

Narrativa de experiência pessoal 

Em um certo feriado de 1993 fomos fazer um retiro na praia de coqueiros,  próximo a  

touros. Uma cidade pequena, consequentemente com poucos habitantes e com uma praia enorme,  

que tenho certeza que os nossos colonizadores de Portugal estiveram lá. 

A  noite   na   praia   é  um  encontro,   ficávamos   a   cantar  hinos   e  depois   conversávamos,  

comíamos pipoca, sorríamos, enfim, tudo era gostoso. 

Ao amanhecer tínhamos as nossas tarefas a cumprir só que, antes disso fazíamos todos os  

dias   uma   consagração.  Todos   na   sala   cantava,   lia   a  bíblia   e   por   último   um  dos   

conselheiros  

terminava explicando a leitura feita. E então estávamos com a manhã disponível para o lazer. Iamos  

todos  jogar  vôlei  e nos divertiamos bastante porque ninguém sabia  jogar,  mas nos entendíamos  

muito bem, embora alguns se sobressaiam na partida. 

Estava feita a família e ninguém conseguia destruir, era o amor brilhando nos olhos de  

cada um. A compreensão dominava a minha vida, comecei a ver como o ser humano tenta sujar o  

que ele tem de mais bonito, que é o amor. E quando ele assume a sua identidade de ser um humano  

e que precisa de outros,  ele vai  sendo  liberto do egoismo da soberba da  falta de compreensão,  

enfim, tudo muda. 

Não podemos fazer tudo aquilo que é bom só aos nossos olhos e sem considerar o que é  

bom para quem está ao nosso lado. 

Já é tempo de todo mundo se unir, se dar as mãos para um mundo feliz. 

No último dia, a noite decemos à praia e todos tiveram a oportunidade de agradecer por  

estarem ali fazendo parte da família, depois fizemos um círculo, de mãos dadas se oramos a Deus  

agradecendo. E todos choravam de felicidade por momentos tão bons e que para mim valeu muito. 

 

 



NatNEP4- PARTE ORAL 
I: Marcos ... a viagem ao Rio Grande do Sul ... foi da seguinte forma ... ((riso)) é:: primeiro eu tava sem 

dinheiro e nessa época eu não trabalhava ... e ... eu participava de um grupo de jovens onde a gente  tinha 

a oportunidade de  ...  de colocar as coisas em comum e  ...  alguns  ...  alguns amigos trabalhavam uns 

para os outros e quando alguém precisava fazer uma viagem ou estava com as necessidades   financeiras  

...  e eu me  lembro que nessa época eu  fui  muito ajudado pelos meus amigos ... para essa viagem ao Rio 

Grande do Sul ... 

E: qual foi o ano? 

I: oitenta e cinco ... o ano em que eu trabalhei naquele serviço público federal né? 

E: sei ... 

I: então ... é ... chegou o dia da viagem ... é ... eu nunca tinha viajado de avião ... ((riso)) e ... estava uma 

... eu tinha medo ... tinha ... existia uma certa expectativa ... uma ansiedade de ... pela primeira vez eu tive 

medo de sair de casa sabe? e fiquei ... mas ao mesmo tempo um medo com coragem ... porque era um 

desafio  ...  era um  ...  mostrar  pra mim que eu  já era homem  ...  que eu  já podia caminhar sozinho ... 

longe de meus pais da minha ... da minha terra e tudo mais ... essa experiência que você viveu quando 

saiu de Fortaleza ... 

E: na época você tinha quantos anos? 

I: eu tinha vinte e três acho ... vinte e três anos ... vinte e dois ... 

E: você foi sozinho? 

I: sim ... sozinho ... ((riso)) 

E: mas qual era o objetivo da viagem? 

I: o objetivo da viagem era ir trabalhar né ... porque eu tinha passado num concurso e tinha feito o curso 

em Brasília ... e quando voltei de Brasília já vim com a cidade é ... onde iria trabalhar né ...  que era uma 

fronteira do Rio Grande do Sul ... sim ... mas no dia da viagem ... é ... eu me lembro de uma coisa muito 

interessante quando ... um amigo nosso foi deixar-nos no aeroporto ... eu ... mamãe e Isabela ... eu gostava 

muito de Guilherme Arantes nessa época  ... então tocava uma música de Guilherme Arantes ... era meia 

noite ... meia noite e meia eu acho ... e:: chovia muito ((riso)) ... chovia muito e ... uma música de 

Guilherme Arantes ... enquanto a gente caminha/ enquanto a gente se direcionava pro aeroporto ... e ... eu 

disfarçava um pouco do ... do pessoal e começava e chorava assim ... eu sentia as lágrimas descerem junto 

com a chuva e enxugava ... mas aí chegou o momento ... o grande momento de embarcar no avião e me 

despedir de todos e ... e enfrentar ... o estar só ... estar só entre aspas ... porque lá eu iria encontrar pessoas 

também ... é muito ... muito interessantes que iriam se tornar quase ... novos ... novos familiares meus é ... 

os amigos que eu encontrei lá ... 

E: mas você ... é ... sabia de antemão quem você iria encontrar? 

I: não não ... foi ... foram ... foi uma conquista né? eu fui conhecendo esse pessoal assim que eu cheguei lá 

... sim ... mas aí eu ... eu peguei esse avião ... chovia muito ... ((riso)) e o avião decolou ((riso)) sobre forte 

impacto de chuva ... raios e trovoadas ... 

E: de madrugada? 

I: de madrugada ... e:: eu tentei dormir mas ... não consegui ((riso)) nenhum momento ... quer dizer ... 

nenhum momento não ... eu fechava os olhos e ... tentava num ... num me ligar no ... no que tava 

acontecendo do lado de fora ... que era uma ... uma ... uma forte tempestade ... uma chuva forte ... e eu 

tava do lado da janela na asa do avião ... e ... e pra mim era uma coisa muito forte porque meu pai tinha 

muito medo de avião e ... eu acho que por tanto ele ter falado de avião de medo de avião que ... é ... um 

pouco desse medo transferiu-se pra mim ... e inconscientemente até eu acho ... e ... quando o dia 

amanheceu ... ((riso)) nós já estávamos em ... eu acho que em ... em São Paulo ... e ...  foi quando pela ... 

aí eu num ... foi inevitável olhar pela janela né? eu comecei a ver o movimento lá fora ... ((riso)) as 

nuvens ... as nuvens clareando ... o sol saindo de manhã cedo ...  

E: durante toda noite você evitou olhar? 

I: é ... mas aí ... o espetáculo da ... do ... do amanhecer foi fantástico ... é eu nunca me esqueço ...  porque 

... é uma coisa linda Marcos ... você ... eu acho que você já andou de avião e já deve ter visto essas coisa 

... já/ já deve ter visto esse fenômeno ... a .. você vê a terra ... é ... o horizonte redondo ... e todo o ... como 

se todo o globo terrestre assim ... aquele ... aquela meia lua toda clareando assim ... é um fenômeno bonito 

eu nunca esquecerei daquele momento  ... me lembra de Saint-Exupéry ... porque eu li muito Saint-

Exupéry na minha adolescência  e início da juventude ((riso)) e ele falava do amor que ele sentia pelas 

estrelas ... pelo pôr-do-sol ... pelo nascer do sol ... o pôr-do-sol ... aí passou o medo ... nessa hora eu olhei 

mesmo pra o horizonte ... pras nuvens ... mas aí quando o avião já tava ... já estava próximo de ... se 

aproximando de São Paulo mesmo da cidade que ele ... ele ... como é que se diz ... ele perdia altitude né? 

ele baixava mais ... mais e mais e já se via prédios ...  cidade  ...  arranha céus  ((riso))  aí  eu  fiquei  um 



pouco com medo pois eu comecei  a sentir  a fragilidade daquela máquina ((riso)) de metal ... aquele 

pássaro gigante só faltava bater as asas lá em cima ((riso)) ... 

E: mas a primeira escala foi São Paulo? 

I: não Marcos ... houve é ... várias escalas mas que eu me lembro que marcou mesmo ... foi ... foi essa de 

São Paulo porque já tava amanhecendo entendeu? 

E: hum hum ... 

I: São Paulo vem antes do Rio? 

E: depende do vôo ... tem vôos que ... para no Rio ... depois São Paulo ... nesse que você foi ... 

I: mas na seqüência geográfica é São Paulo? 

E: é Rio ... 

I: é Rio né? então eu o ... eu acho que a primeira ... já tava amanhecendo quando a gente passou pelo Rio 

... mas São Paulo foi que eu vi o sol nascer eu acho ... já ... já na ... na aterrissagem ... a quando   ele   tava   

próximo   de  São  Paulo   foi   que   eu   vi   esse   fenômeno  muito   bonito   do   ...   do amanhecer ... 

sim ... de São Paulo ... sim ... aí teve uma história  da conexão  assim ... eu me sentia o ... como Jorge ... 

E: a conexão foi em São Paulo? 

I: teve essa conexão de São Paulo no Rio de Janeiro ... ((riso)) 

E: conexão em São Paulo e no Rio de Janeiro? que vôo maluco ... 

I: é ... eu me sentia como Jorge ... lembra de Jorge? meu amigo no dia do meu aniversário aqui? (    ) 

aquele matuto que ... é ... admirado com a tecnologia ... com a ... como é que se diz ... com ... a rapidez da 

... das ... como é que se diz do ... como é que eu quero dizer Marcos? é ... eu achava fantástico como  tudo 

acontecia rapidamente  ...  minhas malas não precisavam  ...  ((riso)) eu num precisava carregar  minhas 

malas  ...  porque  tudo acontecia automático e eu  ficava numa sala de espera e ... e ... a como é que se diz 

... um ... um comissário de bordo dava o toque que já ... a gente já poderia se aproximar do outro avião e 

... passava pro outro avião ... ((riso)) e ... eu achava isso fantástico ... e minhas malas ... a minha 

preocupação era as minhas malas ... ((riso)) eu chegaria com mala ou sem mala ... eu sei que ... tivemos 

um ... depois de São Paulo tivemos mais um ... um ... uma parada em Brasília ... é ... em Brasília não ... 

em Curi/ em Florianópolis se eu não me engano ... 

E: é ... deve ter sido ... 

I: depois em Curitiba ... em Curitiba ... Santa Catarina vem depois de São Paulo? 

E: não ... quer dizer ... pra ir pra São Paulo com certeza vem ... 

I: mas pra Curitiba o ... 

E: agora Curitiba ... Florianópolis eu num sei exatamente ... a seqüência ... 

I: eu acho que é ... Santa Catarina ... primeiro ... eu sei que a gente parou em Santa Catarina ... parou em 

Santa Catarina como se fosse um pássaro ... ((riso)) sim ... e o que eu achava mais interessante na ... na ... 

na ponte aérea São Paulo-Rio ... ou Rio-SãoPaulo ... eu acho que foi ... Rio-São Paulo ... nessa conexão 

que houve ... então entrou muita gente no avião ... o avião ficou lotado assim ... tinha gente até ... um 

pessoal artista que eu num consegui ... na época eu num ... eu num conseguia ... eu num rela/ eu num tava 

muito relaxado não  ... no avião sabe? tava um pouco tenso e  ... e aquele pessoal é ... super bem vestido e 

empalitozado ... aqueles senhores assim num dando a mínima pra aquele avião ... aquela máquina 

metálica ... ((riso)) entravam e puxavam seu jornal ao meu lado ... ne/ nessa ... nessa vez eu fiquei na 

cadeira do meio ... naquelas poltronas do meio do avião ... onde tem quatro poltronas e eu fiquei no meio 

de três pessoas ... duas pessoas de um lado e uma do outro ... eram pessoas lendo jornal ... e assisstindo e 

ouvindo música e ... aqueles senhores assim que num ... pareciam que num tavam nem aí ... pra o 

processo da história da ponte aérea ... 

E: e a alimentação durante o vôo? 

I: a alimentação ... 

E: você comia legal? 

I: eu comia pouco ... apesar de muito bonita a alimentação eu comia pouco porque eu tinha medo de 

enjoar ... ((riso)) mas nunca ... como é que se diz ... eu ... eu sentia tudo isso mas dentro de uma postura ... 

entendeu? muito clássica ... muito ... muito ... como é que se diz é ... muito compenetrada assim ... nunca 

deixava transparecer ... só algumas vezes já de manhã ... nessa ponte aérea eu me lembro que esses 

senhores ... super relaxados lendo jornal ... como se tivesse na ... no banheiro ou sei   lá  ...  na cozinha de 

casa depois do café  ...   ((riso))  eu  tava morrendo de sono porque  tinha passado a noite em claro ((riso)) 

eu tinha passado a noite em claro e ... eu já tava morrendo de sono então eu num aguen/ eu me senti um 

pouco seguro no meio daquelas pessoas super relaxadas ... ((riso))  

E: você estava entre duas pessoas é?  

I: entre três pessoas ... duas de um lado e uma de outro ... eu me lembro que eram mais senhores ...  então 

eu ... eu consegui nesse mo/ nesse período ... que era de quinze minutos eu acho ... a ponte aérea só dura 

quinze minutos ... eu consegui dá uns cochilos e quando eu dava um cochilo Marcos ...  acontecia um 

fenômeno  ...  eu  ...  eu  ...  eu num  relaxava porque existia um  ...  um período de turbulência né? o avião 



... passou por umas nuvens e ... houve uma certa trepidação ... então nesse momento eu  tava com 

profundo  sono  ...  mas  eu num  ...  como eu num conseguia me entregar totalmente ao sono ... eu ... é ... 

no meio do sono quando dava a turbulência ... eu acordava dum sopapo e ... aí eu perdia a classe sabe? 

((riso))  

E: porque você tava tendo um sono intranqüilo ... 

I:   eu   acordava   de   um  sopapo   e   as   pessoas   do  meu   lado   ...   aqueles   senhores   olhavam  

assim assustados ... porque eu dava sopapo na cadeira ... ((riso)) mas aí ... cada vez que vol/ recobrava a 

consciência eu ... tomava a minha postura séria ... usava aquele meu personagem quarenta e três ((riso)) 

E: personagem quarenta e três? o que é isso? 

I: é a de um homem se/ é o homem ... que num tá nem aí pros perigos ((riso)) é ... eu acho que era o 

personagem que todos estavam usando ali ... e não tinham ... é ... e só eu tinha ... é essa consciência ou só 

eles sei lá ... ou eles também ... eu num quero questionar isso ... mas eu sei que chegamos ...  sim ... mas 

depois de São Paulo teve Santa Catarina e depois teve o Paraná ... mas o ... o grande tcham da  ...  da 

viagem foi a chegada no Rio Grande do Sul  ...  porque a última escala o  ...  eles avisam né? dessa última 

escala estamos chegando em Porto Alegre ... e eu senti uma alegria tão grande ... um ... um ... uma   ... era 

como se eu retornasse a uma terra que eu nunca encon/ que eu nunca tinha deixado de estar lá ... porque ... 

eu num sei se eu já te falei ... Marcos ... é ... desde pequeno eu falo ... eu falava pra minha família do Rio 

Grande do Sul sem nunca ter ido ao Rio Grande do Sul ... ((riso)) um fenômeno paranormal aí que ... é ... 

hoje eu sei ... um pouco por onde é que passa essas histórias né ... mas eu me sentia como que ... 

chegando em Areia Branca ... minha cidade do  ...  na/  natal  né  ...  e  ...  e então nessa hora eu olhei  pela  

janela e eu contemplei  uma paisagem linda ... que eu nunca mais vou esquecer na minha vida ... um 

verde ... Porto Alegre todo ainda adormecido ... umas sete e meia da manhã eu acho ... minto ... oito horas 

... oito e meia ... mas porque era inverno então dava idéia de cinco horas da manhã entendeu? era umas 

oito e meia ... oito ... oito e meia ... mas ... eu encon/ aí eu vi ... uma cidade linda Marcos ... Porto Alegre é 

lindo de cima ... eu já ... desde desse momento ... já me apaixonei pela cidade ((riso)) 

E: o medo já não existia? 

I: não existia e ... a von/ aí ... o reencontro com o clima frio ... digo reencrontro ... reencontro porque eu 

acredito que foi um reencontro ... eu acho que em alguma dimensão ... eu já havia morado no Rio Grande 

do Sul ... e isso depois eu vou conversar mais profundamente com você que não cabe falar agora ... mas 

então cheguei em Porto Alegre ... sim ... aí a porta do avião abriu-se ... e eu ia me sentir ... é ... pela 

primeira vez naquele vôo seguro porque eu ia pisar em terra firme e não iria mais voltar até o avião 

((riso)) 

E: você tinha alguém esperando lá ... alguma coisa? 

I: não ... não tinha ... meu tio mora em ... morava ... mora ainda ... os filhos dele ainda moram lá ... moram 

em Rio Grande ... a quatro horas de Porto Alegre ... 

E: mas como era o esquema de trabalho ... num tinha nenhum ...? 

I: sim ... espere ... você quer saber do tabalho ... o que que eu ia fazer? 

E: não ... não ... da viagem ... você tá falando da viagem ... 

I: sim ... 

E: mas eu achava que pelo fato de você ter ido assumir um emprego ... tivesse alguém esperando você ... 

I: não não ... não ... isso aí eu vou te explicar ... eu tive que ir sozinho e já sabia para onde ia ... sabia a 

cidade onde ... onde ... onde era ... onde estava lotado ... e sabia a quem me dirigir ... o local a que eu 

deveria  procurar  quando  chegasse  nessa     cidade  que   era  Santo Ângelo  ...  Porto Xavier   ... 

próximo de Santo Ângelo  ...  nas missões  ...  mas eu  teria que  ir  sozinho  ...   fazer  esse percurso 

sozinho ... pronto ... mas como eu cheguei no final de semana em Porto Alegre ... é ... sim ... então eu 

cheguei no aeroporto ... sim ... a porta do avião se abriu ... pela primeira vez eu ... eu reencontrei aquele 

clima do ... do ... como é que se diz ... aquele clima ... temperado ... era como ... era muito frio mas eu 

sentia uma doçura em respirar aquela ... aquela ... bruma ... Porto Alegre adormecida numa bruma ... um 

... um ... um ar assim super puro Marcos ... que eu nunca havia respirado em lugar nenhum ... talvez aqui 

na via costeira em Natal tenha um ar igual no inverno ... mas muito agradável o ar e uma imensa rajada de 

frio  ...  porque eu tinha  ...  eu pensava que tinha ido bem agasalhado ... que tinha levado os cober/ é ... os 

casacos certos ... a luva certa ... mas eu vi que meu casaco era  insuficiente pra aquele frio  ...  ((riso)) mas 

aí  eu  tive que me agüentar até  ...  até Rio Grande porque eu num tinha ... num saberia comprar em Porto 

Alegre um casaco e num tinha ... eu ... num era aquele momento de ficar em Porto Alegre ... então eu 

cheguei no aeroporto ... peguei ... pela primeira vez eu vi minhas malas ... ((riso)) 

E: depois que você saiu de Natal ... a primeira vez? 

I: fui à alfândega ... peguei minhas malas e tomei um táxi e fui pra ... rodoviária ... em Porto Alegre ... no 

centro de Porto Alegre ... o ... o motorista de táxi muito receptivo ... perguntou de onde eu era e ... super 

... super hospitaleiro assim ... me deixou bem à vontade e me explicou alguns trechos ... dali do centro 

como eu deveria ... se ... se eu voltasse a Porto Alegre sozinho como eu deveria ... é ... pegar ônibus e táxi 



... onde era os lugares mais fáceis ali do centro ... então comprei a minha passagem pra Rio Grande ... 

ainda esperei uma hora e meia na ... na rodoviária ... não ... uma hora ... porque ... eu queria  ... eu tava 

com muita fome porque eu num tinha comido muito bem no avião ... então a rodoviária de Porto Alegre 

tem umas lanchonetes assim super apetitosas ... umas tangerinas ... uns ... uns bolos super transados  ... 

com glacês e tudo mais  ... ((riso)) o pessoal tem um bom gosto   pra   comida  muito   grande   ...   

sanduíches   ...  meals  e   bolos   confeitados   ...   pastéis   super quentinhos e leite quente ... chocolate 

quente ... aí como eu tinha uma hora ... comprei a passagem e ... deixei minhas malas num lugar seguro lá 

na rodoviária ... no porta-malas ... lógico ... e ... fui  com/ tomar um café merecidamente ... um bom café 

... comi tudo que tinha direito ((riso)) 

E: com os pés no chão? 

I: com os pés no chão comi tudo que tinha direito ... doces ... bolos ... salgados  ... tangerinas ...  sucos ... 

leite ... muito leite ... eu tomei muito leite e ... quando eu terminei esse café eu acho  que faltava uns dez 

minutos pra pegar o ônibus ... ((riso)) e eu super à vontade já assim ... me sentindo assim um Porto 

Alegrense ...  ((riso)) já até assimilava o sotaque gaúcho  ... ((riso)) e falava com desenvoltura né ... que 

eles nem ... não é? que eles falavam assim ... não é? e falava bem tchê ... barbaridade ... ((riso)) é ... 

peguei um ônibus com calefação ... até Rio Grande ... nesse ônibus eu relaxei bastante e dormi ... 

E: mais ou menos qual o tempo de viagem? 

I: passamos por uma reserva linda é ... o tempo de viagem de Porto Alegre a Rio Grande ... é:: são quatro 

horas ... três horas e meia às quatro ... mas foi ... parecia que aquele dia era o dia de bem com a vida de 

todo mundo porque ... as pessoas se olhavam e ... se cumprimentavam ... e ... bom dia ... pra lá ... bom dia 

pra cá ... no ônibus um clima super é ... amistoso ... o motorista conversava com os passageiros que 

entravam ... deixava todo mundo super à vontade e dizia que tinha cobertores em cada cadeira  ... num sei 

quê ... o pessoal tão educado Marcos ... parece que você tá no primeiro mundo ... ((riso)) e ... eu tentei 

dormir uma hora ... uma hora mais ou menos no ônibus ... mas eu queria ver a paisagem porque era bela 

demais ... bela demais ... e a cada quinze minutos ... vinte ... uma cidade ... de Porto Alegre a Rio Grande 

... tem umas quatro cidade importantes ... tem Pelotas ... tem Esteios se eu não me engano ... Pelotas é 

uma cidade quase do tamanho de Natal ... linda ... linda ... linda ... linda ... sim ... tem uma reserva 

ecológica linda   ... Reserva do Taim ... no percurso entre Pelotas e Rio Grande ... essa reserva é ... é a 

coisa mais linda que eu já vi assim ... é um ... é ... é tudo plano ... tudo plano mas você vê bichinhos é ... 

castores ... é animaizinhos roedores assim ... vê patos ... gansos ... marrecos ...   pássaro pra todo canto 

nessa reserva sabe? tava super verde ... depois eu  ... eu soube que ali na seca ...  existe uma grande ...  é  

... como é que se diz ...  muitos animais são ... sacrificados quando há ... existe seca no Rio Grande do Sul 

naquela reserva ...  

E: mas por qual motivo? 

I:   porque   seca   tudo   ...   as   reservas   de   água   secam  e   eles   vão   ...   vão   se   acabando   ...   

ficam pouquíssimos animais ... 

E: sei ... 

I: aí depois eles proliferam de novo ... quando vem o inverno ... 

E: eles morrem naturalmente? 

I: é ... 

E: certo ... 

I: sim ... então é ... o ponto mais alto acho que dessa viagem ... foi Esteios ... ou ... a Reserva do Taim ... a 

Reserva do Taim ... uma cidade também que eu tinha muita vontade de conhecer fica logo próximo de 

Rio Gande assim ... Rio Grande ... quando chega ... quando chega em Rio Grande ... aí você entra assim ... 

é ... como é o nome daquela cidade meu Deus? esqueci agora mas é uma cidade linda  ...  é fronteira com 

o Uruguai   ...  esqueci agora completamente  ...  o nome  ...  sim  ...  mas aí chegamos em Rio Grande  ...  

o meu  tio  ...  não me  lembro se o meu  tio  tava na  rodoviária me esperando ... não ... num estava ... ou 

estava? não me lembro mais ... eu acho que estava ... então ele estava lá com a esposa dele ... me levaram 

pra casa dele e eu dormi a manhã inteira porque tava super frio ... ((riso)) a tendência foi esfriar mais ... 

pensava que o sol ia subir ... iria esquentar ... mas no inverno lá num existe isso não ...  

E: chegou quase à tarde já né? 

I: eu cheguei de manhã Marcos ... 

E: não ... eu falo nessa cidade ... 

I: sim ... em Rio Grande? 

E: Rio Grande ... 

I: eu cheguei em torno ... foi à tarde ... 

E: é ... porque se você chegou oito da manhã ... são mais ou menos quatro horas de viagem ... 

I: esperei mais uma hora e meia na rodoviária né? 

E: à tarde ... 



I: é ... cheguei no fin/ quatro horas ... quatro horas e meia ... aí tava já frio rapaz ... frio ... muito frio ... aí 

lá ... é ... no outro dia ... sim ... nesse dia eles colocaram bastante cobertores pra mim ... eu me deitei na 

sala ... no lugar mais quente ... ((riso)) tinha uns cobertores ... com lã especial é ... uma lã de carneiro que 

aquece bem à noite ... e ... eles tiveram o maior cuidado comigo nessa noite ... e de manhã cedo ... eu fui 

com ... a Marilene ... a ... a esposa do meu tio ... pessoa super agradável ...  comprar um casaco ... que 

vergonha ... ((riso)) que esse casaco serviu até pra o Francisco Pereira ir pro Canadá ... ele me trouxe esse 

ano de volta ... ((riso)) só que para o frio do Canadá ... aquele casaco é chá pequeno Marcos ... o casaco 

que eu emprestei a Francisco ... lá faz trinta negativo né? 

E: ele comentou isso? 

I: ele disse ... “ó ... isso aqui ... é pra primavera do Canadá ...” ((riso)) 

E: meu amigo ... 

I: sim ... aí eu passei o final de semana com eles porque eu cheguei num sábado eu acho ... aí passei ainda 

o domingo com eles ... e na segunda-feira eu retornei a Porto Alegre ... pra é ... me dirigir à cidade  onde   

...   teria  que  me   apresentar  né   ...  Santo Ângelo  ...  Porto Xavier   ...   fronteira   com Argentina ... já 

próximo das missões ... Santo Ângelo fica nas missões e ... Porto Alegre fica vizinho na fronteira onde 

passa o rio Uruguai ... tudo mais ... desemboca ... uma paisagem linda ... sim ... mas aí eu comprei a 

passagem pra Santo Ângelo ... pra Porto Xavier ... e a viagem pra Porto Xavier Marcos  ...  é a coisa mais 

linda do mundo  ...  eu adorava  ...  depois eu te conto isso  ...  mas aí eu comprei a passagem e viajei ... 

dezesseis horas ... eu acho dezesseis horas ... Para Porto Xavier ... 

E: puxa é distante rapaz ...  

I: de Porto Alegre para Porto Xavier porque ... Porto Alegre fica no litoral né? e ... e Santo Ângelo e Porto 

Xavier fica aqui no extremo ... já no extremo do mapa aqui tá? 

E: sei .. 

I: no ... fica no oeste mesmo ... aqui na fronteira com a Argentina ... se você tem isso aqui do mapa Porto 

Alegre fica aqui e Porto Rico e Santo Ângelo já fica na ... no extremo assim ... do outro lado do mapa do 

Rio Grande do Sul ... 

E: fico imaginando ... dezesseis horas de viagem? 

I: então eu viajei dezesseis horas ... 

E: duas vezes ... 

I: ah ... nessa viagem ... aconteceu cada coisa engraçada ... ((riso)) mas uma das mais engraçadas meu 

amigo ... você vai saber logo mais ... ((riso)) 

E: pode contar agora não? 

I: não ... eu quero te contar que ... primeiro a gente ... sim ... nessa ... quando a gente sai de Porto Alegre  

... nessa ...  nessa viagem pra Santo Ângelo ...  a gente passa um pouco pela ...  uma serra gaúcha né ... 

ainda vai por é ... chega até ... Este/ Esteio aí depois ... Garibaldi ... é ... passa bem próximo da serra 

gaúcha ... é ... Vacaria ... aquele ... aquelas cidadezinhas ... bem altas mesmo do ... do frio maior do Rio 

Grande do Sul ... rapaz cada ... coisa linda ... Marcos ... muito fria a viagem também ... ainda tava muito 

frio ... e eu acho que eu viajei à noite o maior percurso ... a maior parte do trajeto foi à noite ... a ... foi à 

noite porque eu saí às seis horas de Porto Alegre ... às seis não ... minto ... eu saí às ... eu saí de tarde cedo 

... eu saí de tarde cedo ... e cheguei no outro dia de manhã ... dá pra entender? 

E: dá ... dá sim tudo bem ... tudo bem ... foi mais de doze horas ... 

I: cheguei no outro dia de manhã bem cedinho em Porto Xavier ... em Porto Xavier ... sim ... mas uma 

coisa interessante nesse percurso ... ((riso)) foi que ... sim ... a primeira ... as mulheres lá do Rio Grande 

do Sul são muito bonitas ... Marcos ... mesmo que ... o cara que ... mesmo que num goste de mulher ... 

((riso)) mesmo que ele num tenha tendência nenhuma ... encontrando-se com uma mulher daquela ele ... 

faz a cabeça ... ((riso)) rapaz olhe ... aquele tipo de Xuxa polaca ... com cabelo loirinho ... olho verde ou 

azul é o tipo mais comum Marcos ... nesse percurso que eu fiz ... 

E: tinha muitas mulheres no ônibus? 

I: não ... poucas ... mais famílias assim ... de trabalhadores ... é ... nesse percurso também muitos 

estudantes indo pra ... pra suas cidades ... é ... voltando pra suas cidades ... eu não sei por que mas naquela 

época eles estavam voltando pra casa ... eu acho que era ... era meio de ano ... então eles estavam voltando  

...  eu acho que era umas férias assim de colégio  ...  de  trabalho  ...  então  tinha alguns estudantes ... 

mocinhas ... rapazes ... voltando pra casa ... mas a maioria do ... da lotação era ... eram famílias ... famílias 

e crianças ... mas é ... a viagem foi a ... foi se ... se ... transcorreu-se e ... nesse ... nessas dezesseis horas 

entra muita gente e sai muita gente do ônibus entendeu? que eles vão ... ficando naquelas cidadezinhas ... 

cada cidade ... uma mais bonita do que outra ... e ... e ... e entra muita gente também ... e num dessa ... 

numa dessas levas de entra e sai ... entrou uma garota muito bonita ... um ... um  tipo ... eslavo-polaca ... 

sei lá ... loira de cabelo ... cabelo bem amarelinho e loiro ... sentou-se ... era meio da noite já assim ... 

umas dez hora da noite né ... então essa garota entrou e sentou-se ao lado de um senhor que tava bebendo 



... cada parada na rodoviária ele bebia né ... e esse homem ... ele já tinha bebido muito ... eu acho que 

bebia mais vinho ... porque o pessoal de lá bebe muito vinho né? 

E: vinho quente ... 

I: é ... pra ... por causa do inverno ... tava muito frio e ... e mesmo a calefação do ônibus num ... num 

adiantava muito não ... sentia muito frio nos pés e nas mãos ... e mesmo agasalhado com colcha e tudo ... 

e ela sentou-se ... eu tava sentado ... é ... na cadeira do corredor ... lá na frente ... na primeira cadeira do 

corredor  ao  lado do mortorista  ...  e assim do  lado do motorista  ...  e ela sentou e  .. . também na 

primeira cadeira do ... do meu lado oposto aqui ... onde tinha um senhor bêbado né ... e ... essa garota lá 

pras tanta ... umas onze horas ela começou ... eu só via ... eu sentia ela incomodada porque ... o senhor 

começou a cochilar e ... a cabecinha caía no ombro da garota ... ((riso)) a um dado momento ela ... ela 

olhou pra mim e disse ... “você não tem pena de mim não? você num me oferece esse lugar não?” disse ... 

“olha eu já tava querendo fazer isso ... você não quer sentar-se aqui do meu lado não? que eu acho que 

você vai ficar mais confortável  ... e  ...  você vai  ... e ele vai  também ficar mais confortável  ... porque 

ele vai de/ derrear e vai tentar deitar-se aí se acomoda nessa cadeira ... a gente cobre ele” ... e ... foi o que 

ela fez ... ela ... passou pro meu lado ... o homem ... se acomodou lá ... nem sentiu que ela saiu ... e ela 

sentou do meu lado e a gente conversou umas duas horas ... sobre tudo e sobre nada ... ((riso)) 

E: ela era ... de lá mesmo? 

I: ela era uma colo/ ela era filha de ... de agricultores ... agricultores donos de propriedade né ... que 

morava ... que ... que trabalhava numa cidade em Novo Hamburgo ... cidade do sapato ... porque era uma 

cidade maior e mais ... onde ela tinha condições de trabalhar e de estudar e ser independente e ... e ... e 

não estar mais ligada ao campo né ... porque lá o jovem ... a preocupação é essa ... sair do campo e ir pra 

uma cidade mais ... desenvolvida do Rio Grande do Sul ... pra estudar e trabalhar ... eles adoram  trabalhar 

e estudar  ...  assim  ...  é do sangue  ...  os mais novos já querem  trabalhar e estudar e ... serem 

independentes ... e ... as cidades do Rio Grande do Sul e as pousadas .... a ... a ... os albergues  ...  é::  as  

...  os  ...  as pensões de senhoras  ...  são cheias de garotos super   jovens  ... morando em cidade ... longe 

dos pais ... pra estudarem e trabalharem ... porque eles não querem ser ... ser colonos ... e ... isso é uma 

preocupação pro Rio Grande do Sul ... eu acho ... eu acho uma preocupação pro pessoal antigo ... porque 

eles querem deixar as terras para os filhos ... mas os filhos estão evadindo ... eles num querem preser/ 

num estão tão preocupado na preservação desses laços de cultura ... do estar junto à terra ... do ... do arar a 

terra ... aquela coisa que os pais deles têm ainda ...  esse cuidado entendeu? alguns ficam com os pais  ...  

mas a maioria dos filhos vão pra cidade estudar ... sim ... se ela me contou dessa ... dessa experiência dela 

de que estava trabalhando... de que estava gostando muito e que tava voltando pra ... rever os pais ... e iria 

passar ... a semana com eles e iria voltar em seguida e eu falei da minha história é ... que tava indo 

trabalhar e ela me falou ... é ... “olha na sua ... na cidade que você vai morar vai ... tem muito pretos” ... e 

eu num entendi ...  “meu Deus será que eu vou encontrar muito negros lá?” aí ela dizia ... “olha tem muito 

pretos” ... a única coisa que ela ... a coisa mais marcante que ela dizia era ... pretos ... “tem pretos lá na ... 

nas sua ... na cidade onde você vai morar” ... e ... eu chegando ... desculpa o parêntese ... quando eu 

cheguei nessa cidade ... em Porto Xavier ... eu procurava os pretos e num encontrava ... encontra uma 

pessoa negra aqui e acolá ... mas ... normal como em toda cidade ... e no passar do tempo eu perguntei ... 

“porque que as pesso/ uma garota me advertiu que aqui teria pretos e eu num encontrotanta gente preta?” 

aí o ... esse meu colega Vargas ... de trabalho ... depois me falou ... então “pretoé quem  tem cabelo preto 

aqui”  ...  ((riso)) “negro é quem  tem cabelo preto  ...  você é negro”  ...((riso)) “eu sou negro”  ...  ele era  

...  italiano mas tinha o cabelo preto  ...  era preto  ...  não teve ocabelinho de palha de milho ... era 

considerado preto ... negro ... sim ... mas aí eu conversei pra ela das minhas coisas ... das minhas histórias 

... da ninhada deixada de ... da minha saída de Natal ... iadeixar a minha família e ... todos os meus laços 

afetivos aqui em Natal ... e ... lá pras tantas ...nãotínhamos mais do que conversar   ...   ((riso))   

resolvemos dormir   ...  mas não conseguimos dormirporque ... o frio tava muito grande Marcos ... 

E: tô interessado nessa história ... ((riso)) 

I:  eu muito encabulado  ...  meu Deus  ...  o que que essa garota pode pensar   ...  se a minha mão deslizar 

... e cair sobre sua perna ... ((riso)) o que que ela pode ... mas ... enquanto eu pensava isso a cabeça dela já 

derreava no meu ombro ... e ... o braço dela já passava no meu pescoço ... ((riso)) e ... alguns momentos 

ou alguns minutos ... mais tarde eu acho que nós estávamos nos braços um do outro ... namorando mesmo 

Marcos ... e aquecendo ... e aquecendo um do ... daquele frio ... ((riso)) 

E: você nunca tinha me falado disso rapaz ... ((riso)) 

I: e ... mas aí quando amanheceu o dia ... dessa viagem ... quando acabamos de namorar ... é:: cadaum 

virou pro seu lado ... e tentou dormir um pouco ... descansar ... e quando eu ... pensava que ... porque tava 

amanhecendo o dia a gente ia começar a conversar ... ela disse ... “olha ... logo mais eu vou descer ... já 

está próximo da minha parada e ... eu vou descer ... foi muito bom te encontrar” ... aquelas despedidas né? 

aí eu disse ... a ... “quem sabe eu não venho aí na tua cidade ... é tão fácil” ... eu gravei tão bem o lugar  

onde ela desceu né ... “e a gente se encontra ... eu vou ficar em Santo ...  em Porto Xavier” ... ela dissse ... 



“mas eu vou voltar pra Novo Hamburgo ... eu só vim aqui ver meus pais ... vou passar uma semana” ... aí 

ficou aquele vazio assim ... a gente se olhava mas ... 

E: num tinha o que dizer ... 

I: não tinha o que dizer ... tinha sido muito bom ... a noite tinha sido muito boa ... todos estavam morrendo 

de medo de estar só ... entendeu? e eu acho que naquela noite ... aquela garota preencheu muito a minha 

solidão e eu preenchi a solidão dela ... porque ... a um dado momento que a gente namorava ... ela chorou 

... e eu senti vontade de chorar ... porque a gente conversou muito ... a gente ... a gente fez muitos 

mergulhos nas nossas conversas entendeu? sim ... mas aí ela desceu do ônibus e ... eu dei tchau pra ela ... 

e foi a última vez que eu a vi ... ((riso) ))  

NatNEP4- PARTE ESCRITA 
Narrativa de experiência pessoal 

Minha viagem ao RS aconteceu em 1985. Eu acabara de passar num concurso público e a  

cidade na qual deveria trabalhar situava-se na fronteira deste Estado. Porto Xavier: uma pacata e  

diminuta cidade à beira do rio Uruguai. A Argentina ficava logo do outro lado. 

Eu nunca tinha andado de avião e aquela seria a primeira longa viagem. Umas economias  

e a ajuda de alguns amigos deram-me condições para comprar a passagem. 

No dia da viagem chovia muito em Natal e um amigo que tinha carro prontificara-se a  

deixar-me no aeroporto.  Minha mãe e  irmã acompanharam-me até o embarque e o percurso foi  

tranquilo, apesar da chuva incessante. O rádio ligado tocava uma canção do Guilherme Arantes e eu  

embalado na melodia apanhava-me nas minhas  lembranças,  desde as mais  remotas até às mais  

recentes. Despedi-me. Tudo correu rápido, dos abraços à entrada no avião. 

A decolagem aconteceu e fui dando-me conta da realidade que me circundava. As pessoas  

aparentavam calma e eu fui aos poucos incorporando aquele clima.  O vôo teve duas conexões e  

horas depois desembarquei, finalmente, em terra firme. Porto Alegre estava fria e já eram dez horas  

da  manhã.  Dirigi-me   imediatamente   à  Rodoviária   onde   deveria   comprar   passagem  para  Porto  

Xavier,  nas  Missões.  Como o ônibus   sairia   somente as  quatorze horas,   resolvi  colocar  minhas  

bagagens no Porta-malas da Estação e dar umas voltinhas no centro da cidade que ficava no mesmo bairro 

da Rodoviária. Tinha tentado comer, durante a viagem de avião, o mínimo possível para não  

me sentir mal e àquelas alturas não me aguentava de fome. Sentei-me no primeiro café e pedi um  

leite quente com torta e fatias de pizza. Terminado esse lanche, retornei. O ônibus já se preparava  

para o embarque.  Dali em diante enfrentaria mais dezesseis horas de estrada,  visto que a cidade  

onde iria morar ficava no extremo oeste do Estado. A viagem teria sido tranquila, não fosse o frio  

forte que fez quando anoiteceu. 

Uma garota que viajava numa poltrona ao lado de um senhor bêbado pediu-me licença  

para sentar-se na poltrona do meu lado porque não conseguia   repousar com a inquietude do seu  

vizinho de poltrona. Eu, muito educadamente, consenti sua estada ao meu lado. A noite transcorreu,  

na  medida   do   possível,   agradávelmente.  Apresentamo-nos   e   conversamos   até   esgotarem-se   os  

assuntos. Fiquei sabendo que ela era filha de imigrantes alemães e seus pais moravam no campo.  

Ela,   como   a  maioria   dos   jovens   de   suas   redondezas,   trabalhava   numa   cidade  maior,  Novo  

Hamburgo. Segundo ela , chega uma idade em que o jovem tem que decidir se continua a morar  

com os pais  tendo como futuro ser um agricultor ou se vai  para uma cidade mais desenvolvida  

tentar estudar e trabalhar. Ela havia escolhido a segunda alternativa e, por isso, ia de vez em quando  

visitar seus pais. A sonhadora colona alemã desceu duas cidades antes da minha. Despedimo-nos e hoje a  

única  lembrança que  tenho dela é o de um  rosto branco mal   iluminado com um olhar  claro e  

amedrontado. 

Eu nunca tinha estado naquela cidade mas ao mesmo tempo a impressão que tinha era a de  

familiaridade. Cada esquina que dobrava parecia que ia encontrar-me com um amigo ou parente.  

Respirar o ar daquele lugarejo era como se remontasse a um tempo perdido sabe lá Deus aonde.  

Não tive dificuldades de encontrar o lugar onde trabalharia, aliás não perguntei a ninguém. Dirigi- 

me como um teleguiado ao local onde iria permanecer durante todo meu tempo de estadia naquela  

cidade. Era espantoso, mas eu já conhecia tudo: a cidade, o rio, o antigo quartel restaurado para as  

instalações do posto da Polic. Federal - lugar onde deveria trabalhar e morar. 

Talvez tenha sido a época que mais viajei na minha vida. Pois quando trabalhava num mês  

sem parar tinha direito a uma folga no final de semana que me dava direito a viajar a qualquer lugar.  

Eu escolhia Porto Alegre porque tinha amigos lá. Passava a noite viajando e, ao amanhecer estava  

eu na grande metrópole. Sentia-me renascido caminhando pelas ruas com os seus Ipês lilazes. Fazia  

uma feirinha no super mercado para contribuir com as despesas no apartamento que me hospedava. 

Depois   era   só   passeio   com  os   amigos.  Rodízios   de   pizza,   chocolates,   sorvetes   com  suspiros  



coloridos era uma grande pedida no Mercado Modelo no centro de Porto Alegre. Tinha sempre uma  

feira de livros acontecendo em alguma rua do centro ou uma coletiva com livros, quadros e música  

com cantores da música pop gaúcha. 

Por fim tive que retornar à Natal por inadaptação ao trabalho que desempenhava, mas no  

meu   íntimo,   nunca  mais   fui   o  mesmo.  Não   sei   definir   o   que  mudou   em mim  depois   dessa  

expêriencia. Talvez um exemplo possa dar alguma pista do que experimentei: é como se eu tivesse  

em minha casa um quarto cujas paredes fossem de espelho e que nunca tivesse sido permitida a  

entrada de nenhuma pessoa e eu tivesse violando este regulamento. Já imaginou o que pode ter-me  

acontecido ... eu diante de eu mesmo refletido infinitas vezes? 
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NARRATIVA DE EXPERIÊNCIA PESSOAL.  

  

 E: está  aqui  comigo  Aydano...  informante  de  curso  superior...  morador  de  

Niterói...  e  da Universidade Federal Fluminense... neste momento... Aydano... eu... 

gostaria que você narrasse para  mim...  uma  história...  que  aconteceu  com  você...  

pode  ser...  qualquer  história...  triste... alegre... ou divertida ...  

I:  bom... vou contar uma história que aconteceu... nesse fim de semana...  (né) é? que eu 

tenho uma  amiga...  muito  amiga  minha...  e  nós::/  nós  inclusive  moramos  juntos  

assim...  um:: determinado tempo... mas como amigos... nós dividimos apartamento... e 

ela teve filho... acabou de  ter  filho  essa  semana...  aí/  e...  ela  trabalha  em::  

Itaquatiara...  ela  tem  um  trailler  em Itaquatiara... e estava o marido dela no  trailler... 

quando eu soube que ela  tinha  tido  filho dois dias  antes...  aí  eu  falei::/  aí  eu...  

“ah...  que  legal...”  não  sei  quê...  “vou...  vou  lá  visitar...  é pertinho do::/ da/ do 

trailler...” quando eu fu/ cheguei lá... estava o marido dela saindo... da... da casa... nem 

me:: recebeu no portão assim... eu falei “ah:: podia ver a Rosana...” não sei o quê... “eu  

vim/”  “não...”  nem  podia  ver...  “eu  vou/  vim  ver  a Rosana...”  e  tal...  “e  o  

bebê...”  aí  ele falou...  “ah...  não...  agora  não  é  um  bom momento  pra  você  ver  o  

be/  ah::  pra  você  visitar porque...  realmente  agora  tá::/  tem  algum problema”  tinha  

tido algum problema...  ele  saiu um pouco::... zangado... e aí ele  falou... eh  ... que 

amigo/ não... como é que é? visita de ami/ eh... visita  de  amigo  pode  atrapalhar...  e  

eu  fiquei  assim  com  aquilo  na  garganta  assim::...  quase xingando... falei... “um 

amigo não::/ amigo não atrapalha... amigo só ajuda...” né? esse negócio de::... amiga da 

gente casar com gente chata... né? ((riso de E)) aí eu fiquei meio assim... e ainda não 

voltei... a visitar o:: ((riso)) o bebê... 
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No  dia  19  de  setembro,  fui  visitar  uma  amiga  de  Itaguatiara  que  ganhara  um  

filho.  

Chegando  lá,  encontrei  no  portão  da  casa  seu marido  um  pouco  aborrecido. Ele  

não  permitiu que  eu  visitasse  Rosana. Acredito  que  tenha  ocorrido  algum  

problema  entre  eles  e  eu  fiquei chateado. 
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E: Niterói... dez de agosto de mil novecentos e noventa e oito... eu estou aqui com a 

informante Margarete... que mora... em Niterói...  ela é estudante  da  terceira  série do  

segundo grau... aqui mesmo em Fonseca... no Colégio Estadual Hilário Ribeiro... ahn... 

Margarete... eu/ você poderia me contar... uma história que tenha ocorrido com você... 

pode ser uma história triste... alegre... engraçada...  

I: eh... pode ser no meu caso... uma coisa que foi importante pra mim... entendeu? 

((ruído)) eh... que  foi a minha conversão... que eu era/ não era cristã... entendeu? nasci 

numa família católica e... me  converti...  entrei  pra  igreja...  fazia muita  besteira  

assim...  entendeu?  aí  hoje  em  dia... melhorei... estou bem mais... calma... bem mais/ 

penso mais nas coisas antes de fazer... acho que só...  

E: eh... isso pra você é uma história... alegre?  

I: pra mim é.... porque... pô... eu... só fazia/ entendeu?... não pensava em nada... hoje em 

dia eu já penso antes de  fazer as coisas... eh... me  importo mais com o estudo porque 

eu antigamente também  (mesmo) não me  importava... entendeu? pra mim  foi um  fato  

assim  importante... pra mim...  

E: como aconteceu isso tudo?  

I: o começo? assim?  

E: isso...  

I: eh::... minha  irmã primeiro entrou... na  igreja... aí ela me  falava/ eu  falava que não 

era nem pra  falar  perto  de  crente  perto  de mim  porque  eu  não  gostava...  aí...  por  

curiosidade  eu  fui... entendeu?  por  curiosidade  também...  pra  chegar  lá  e  depois  

ficar  falando  mal...  ai  acabei entrando... fiquei e tô até hoje... quatro anos...  

E: ok...  
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 Tive uma experiência que teve grande importância para mim; que foi minha conversão.  

Fui à Igreja por curiosidade e para ver o que eles falavam, para depois falar mal.  

Quando  cheguei  lá  vi  que  não  era  nada  daquilo.  Já  estou  há  quatro  anos  numa  

Igreja evangélica - Nova Vida. E mudei muito.  

Antes  fazia muita coisa errada e não  ligada para os estudos. Hoje descobri que a vida  

em Cristo é bem melhor, e que Ele me dá forças para viver e para enfrentar os 

problemas. 
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E: Niterói... vinte e dois de dezembro... de mil novecentos e noventa e oito... estou com 

Eliane... informante  de  curso  superior... moradora  de Niterói...  e  estudante  da 

Universidade  ((falha  de gravação)) Federal Fluminense... Eliane... para começarmos... 

você vai me narrar uma história... que aconteceu com você... recente ou antiga... e que 

tenha sido divertida... ou triste...  

I:  ((tosse))  bom...  essa  história  que  vou  contar...  eh::..  foi muito  divertida...  quer  

dizer... me constrangeu  um  pouco... mas  no  final  foi muito  divertido...  eh::...  estava  

fazendo  estágio  na fundação... chamada Fundação de Trabalho... que  faz estudos sobre 

trabalho... né? então... teve um congresso na/no dia quinze de dezembro... esse hotel/ 

esse... esse... esse... eh::... esse egre/ esse::.. esse:: congresso...  foi  realizado no dia 

quinze de dezembro... semana passada... então o congresso  foi  reali...  eh...  realizado  

nesse  hotel...  no  hotel Novo Mundo...  no  Flamengo...  e:: além de eu participar nesse 

congresso como... uma espécie de recepcionista... né? fazendo ficha das/ dos 

participantes...né? que eu  fazia parte da mesa... antes disso... no estágio... eu  trabalhei  

como::/ fazendo... eh:: críticas de questionário que iam a campo... e quando voltavam eu 

fazia a crítica...  bom...  então  chegando  na  hora  do  almoço...  né?  pulando  

drasticamente  aí  a::  coisa... chegando  na  hora  do  almoço...  uma  amiga  minha...  

né?  do...  do  evento  e  tal...  na  hora  de almoçar... ela escolheu uma mesa onde não 

tinha garfo... nem... nem... nem copo... nem nada... e tanta mesa bonita... bem posta... 

bem arrumada... com talheres... garfos... copos... aí cada um foi escolher...  né?  sua  

comida...  tal...  pelo  sistema  self  service...  aí  todo  mundo  arrumou  o pratinho... 

cadê? a gente olhou assim... cadê os garfos... né? falei “bom... eu não sei se eu pego... 

ou  se  eu  espero  o  garçom  trazer...” mas  estava  todo mundo  cansado...  com  

fome...  aí  eu  fui pegar  os  gar::fos...  as  facas...  vim  com  aquele mon::te  de  faca  

na mão...  quando  eu  chego  na mesa...  assim  per/  próximo  à mesa...  veio  o  

garçom...  já  estava  já  distribuindo  os  garfos...  a faca...   eu peguei... abaixei... aquele 

monte  ((riso)) de garfo e  faca na minha mão... disfarcei... eles olharam pra minha 

cara... começaram a  rir... eu olhei pra cara deles...  falei assim “ah...é? vocês  estão  

rindo?”  aí  botei/  joguei  os  garfos...  e  as  facas...  todas  na mesa...  entendeu?  aí  o  

garçom começou a  rir... aí  falou assim... “mui... mui amigo...né? esse... esse pessoal... 

né? que está com você..." eu falei... “é... demais...” aí minha colega pra aliviar a gafe 

que eu tinha dado... né? mas por causa deles...  ((riso)) evidentemente...  falou assim...  

“ah... porque  é o aniversário dela...  então...  a  gente  fez  essa  brincadeira  com  ela...”  

aí  o  garçom  estava  sabendo  que  eles estavam querendo me sacanear...” desculpe a 

expressão... aí pegou/ me deu... o... o garfinho de sobremesa... quer dizer... eu fui a 

única da mesa a receber o garfo... né? a... a faca... a colher e o garfinho  pra  comer  a  

sobremesa...  porque::  eu  não  gosto  assim...  de  ir  a  um  restaurante  e me 



esconder...então eles escolheram assim... um cantinho lá::... e eu estava querendo sentar 

já numa mesa...  estava  tudo  bonito...  com  flores...  com  garfos...  aí  eu  acho  que  já  

fiquei  já:: meio... irritada...  aí  eu  já...  não  queria  mais  saber  de  etiqueta...  fui  logo  

pegando  os  talheres...  os garfos... “ah.. vocês querem  (          )? então vamos pra 

breguice mesmo... vamos pegar garfo na mão... vamos sentar de qualquer maneira...” 

então eu achei uma coisa engraçada... entendeu? no final... todo mundo riu... e a gente 

estava num hotel... hotel... mais ou menos um hotel com uma certa/ um certo nível... né? 

eu achei engraçado porque... eu ligo para esse negócio de etiqueta... esse tipo de coisa... 

e dar uma gafe dessa... então eu achei que foi até engraçado... né? (foi que) ter 

acontecido isso...  

 E: legal...  
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Estava  participando  como  estagiária  do  curso  de Ciências Sociais  em  uma  

Fundação.  

Nesse período, houve um congresso no Hotel NOVO MUNDO,  localizado no 

Flamengo. Esse  

congresso  era  para  tratar  de  assuntos  relativos  a  qualificação  profissional,  onde  

vários  

expositores e entidades exporiam seus pareceres.  

No  intervalo  para  o  almoço,  nos  retiramos  para  a  nossa  jornada  gastronômica.  O  

restaurante  do  hotel  era muito  bonito,  as mesas  estavam  impecavelmente  bem  

posta,  onde  os talheres  estavam  nos  seus  devidos  lugares,  enfim,  estava  tudo  

dentro  do maior  bom  gosto  e requinte.  

 Uma amiga  resolveu escolher o  lugar para sentar-mos, e no meio de  tanta mesa bonita  

escolheu justamente a mais feia, digo, a pouco, um grupo havia acabado de almoçar e 

ainda não estava  preparada  para  sentarmos.  Não  havia  copos,  talheres,  

guardanapos,  enfim,  estava  um horror.  

Apesar de ser um restaurante fino, o sistema é de buffet, que você própria se serve.  

Bom, sentei-me muito a contra - gosto, pois já havia me servido do que desejava comer.  

Como o garçom estava demorando, voluntariosamente,  resolvi  levantar-me e a 

providenciar os talheres para a mesa. Pois pensei, que não haveria nada de mais ir 

buscá-los, estavam à vista, e para falar a verdade, esse grupo que eu estava a finesse 

passou longe dali.  

Quando voltei à mesa, o garçom já estava providenciando todos os apetrechos da mesa, 

me senti ridícula com aquele monte de talheres na mão. Que gafe que eu tinha dado, 

mais logo eu que parecia saber tudo.  

O pior,  foi quando os meus queridos colegas começaram a  rir da minha cara pelo meu  

embaraço, tentei disfarçar mais não teve jeito. O garçom percebendo o meu embaraço, 

recolheu o excesso que estavam em minhas mãos, e como “prêmio de consolação”,  fui 

a primeira a ser atendida por ele, inclusive, a receber os talheres da sobremesa.  
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E: bem... estou aqui com a estudante Lina... da UFF... sou a entrevistadora Monique...  

Lina... a eu gostaria que você me contasse uma história triste... alegre... feliz que tenha  

acontecido com você ((risos))  

I: eh:...vou contar a história/eh::...sobre meus pés... que:: eu tenho os pés cavos... que ao 

contrário dos pés... chatos... a minha mãe me levava sempre ao::... ortopedista... a vários  

ortopedistas... que eu  tinha muitas dores nos  joelhos e dores nos pés... eh:: nunca dava  

jeito... até que um ortopedista me mandou  fazer aula de balé...  fui...  fui  fazer... minha  

mãe me matriculou...  e  aí::...  eh::..  não  só  os meus  pés melhoraram... meus  

joelhos...  

como também minha auto-estima... eh::... e agora eu sei me posicionar melhor... perante  

as pessoas... e::... não tenho mais vergonha de estar me apaixonando... e::.. é isso...  

E: tá bom... obrigada...  

I: nada... 
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   Quando eu era criança  tinha problema nos   meus pés. Na verdade, até hoje  tenho os  

pés muito “cavos”. Não sei quais incomodam mais os “cavos” ou os “chatos”.  

   Naquela  tempo,  sentia  dores  nos  pés  e  joelhos  e,  por  isso,  vivia  indo  a  vários  

ortopedistas para tentar achar a cura.  

   Um dia fui a um médico que receitou para mim “aulas de ballet clássico”. Eu achei a  

idéia estranha, porém era feminina como eu gostava.  

   Depois disso, a minha mãe me matriculou no ballet e eu me apaixonei pela primeira  

vez por algo. Eu achava aquela dança a feminilidade “em carne e osso”. Não via a hora  

de colocar uma sapatilha de ponta e sair bailando pelo palco.  

   Essa experiência me tornou uma pessoa mais segura, menos tímida e aberta a paixões.  



Eu   ainda  sou  uma mulher  sistemática, mas  eu  sei  procurar  a minha  felicidade  

com  

muita coragem e desenvoltura.  
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E:  bem...  Pablo...  agora  eu  vou  pedir  pra  você::...  me  relatar...  uma  experiência  

que  tenha acontecido com você... que tenha sido ale::gre... triste... uma história que 

tenha acontecido com você... interessante... é isso aí... fica a seu critério... vai lá...  

I: eh:: eu vou falar da pré-estréia... né? que... no caso é uma::/ é um encontro que os 

alunos do... do  meu  colégio...  Instituto  ABEL...  fazem  todo  ano...  os  alunos  do  

pré-vestibular...  pra:: arrecadar  dinheiro  para  festa  de  formatura...  né?  e::...  foi 

muito  bom  pra mim  esse  ano...  ano passado... 98... que eu fiz... ((falha na gravação))  

E:  pode começar... 

I:  e eu vou contar como é que eu entrei nessa  festa... porque... faz quem quer... trabalha 

quem quer nessa (   )... que é um teatro... né? eh... desde o início do ano que todo mundo 

já falava né... né/ na pré-estréia... tudo... e:: eu sempre falando com... com os meus 

amigos... né? eles sabiam que eu... podia  interpretar bem... eu nunca  tinha  interpretado 

na minha vida nada... mas... eles sabiam... que eu sempre (sou) palhaço... em festa e 

tudo... aí a gente combinando sempre desde o início do ano... fazer Ratinho Livre... 

((riso de E)) é... montar o Ratinho Livre...   

E: legal...   

I: bom...  foi passando um ano... um ano...  e a gente nada de  fazer... aí começ/ 

começaram os ensaios  da...  pré-estréia...  e  a  gente...  sem::  texto  nenhum...  sem  

nada...  aí  ficou  aquela confusão... eu  já  tinha desistido de  fazer... aí... uma semana 

antes de começar... a pré-estréia... meus amigos/ dois amigos meus me chamaram... 

“vamos fazer o texto... que ainda dá tempo...” aí corri num domingo... fui à tarde pra 

casa de um amigo meu... comecei a fazer/ aí:: nós... nós pegamos  a  câmera...  ficamos  

filmando...  e  foi  impro...  improvisando...  né?  fomos improvisando... sem texto 

nenhum... (nós começamos) a fazer... aí pegamos... passamos o vídeo no/  na  

televisão...  começamos    a  (anotar)  ((riso  de  E))  começamos  a  (anotar)...  se  quiser  

eu passo o vídeo... aí  tinha que mostrar pro... pro... pro  diretor  lá que estava 

organizando a... a... peça... né? tudo... se podia... apresentar... né? se estava boa pra 

apresentar ou não...  

E: uhn... uhn...  

I: e nada de conseguir... a gente com o texto na mão... era muita gente pra apresentar 

também... e não... não tinha tempo... a gente ficava a tarde toda lá e não tinha tempo pra 



apresentar... (daí) foi  passando  e  eu  ficando  nervoso...  todo  dia  ensaiando...  aí  de  

repente...  entrou  uma  outra... história do... do/ dos amigos meus... que vieram me 

chamar pra fazer Fantasia... né? ((risos)) me chamar  pra  fazer  Fantasia...  aí...  eles  

falaram  que  tinham  feito  o  texto  no  recreio...  fizeram rápido...  estava  precisando  

de  gente...  eu  ia  ficar  lá  de  dançarino...  ficar  lá  atrás...  só  de:: figurante mesmo...  

só  pra  balançar  o  cabelo...  essas  coisas...  e  isso  veio...  chamar/  chamaram pra... 

pra ensaiar... fomos ensaiar... sobre teatro... né? ensaiamos... eh:: e embaixo... e o cara... 

e o  cara  que  ia  apresentar...  ia  ser  a  apresentadora...  falou  que  não  queria  fazer  

porque  já  tinha uma outra peça pra fazer... então não ia fazer porque era muita coisa... 

aí o pessoal me chamou pra fazer... virei a apresentadora ((risos)) nem acredito... aí me 

deram o texto assim... no que eu fiz a primeira vez  e o pessoal  já gostou... né? nisso 

ensaiando...  lá na  coxia mesmo... assim... fiquei  lá...  ninguém  vendo...  só  o  pessoal  

mesmo  que  ia  fazer...  aí  me  pediu  pra  fa/  pra apresentar... o... o... o diretor lá... ele 

deixou... e fomos... subimos... fomos apresentar... eu nunca tinha  feito  nada  na minha  

vida  de  teatro...  cara...  não  tinha  nem  noção  como  é  que...  fiquei nervoso... 

quando aquele negócio começou... no que eu entrei... que eu... isso no ensaio... né? no  

que eu entrei... o pessoal  já começou a  rir... aí eu  fiquei mais  tranqüilo... depois  fiz 

Ratinho... ensaiei o Ratinho... no ensai... no ensaio era só o pessoal... que  ia  trabalhar  

lá mesmo... que  ia ver/ que estava vendo... aí quando eu fui::/ fiz/ ver no/ na sexta... no 

sábado... no domingo... de verdade  mesmo...  o  teatro...  pra  valer...  quinhentas  

pessoas  assistindo...  aquele  troço mesmo todo... o que eu  fiz o pessoal adorou... 

morreu de  rir...  foi  legal...  foi uma experiência boa... e todo  mundo  lembra  disso  

até  hoje...  fala  comigo...  foi  muito  bom...  é  isso...  cara...  melhor  

(coisa)  

 

NitNEP05 - PARTE ESCRITA  

  

NARRATIVA DE EXPERIÊNCIA PESSOAL   

Desde o  início do ano de 98 eu  já comentava com meus amigos sobre o que  faríamos 

na Pré-estréia, que é uma apresentação que os alunos do pré-vestibular do colégio em 

que eu estudava fazem  para  arrecadar  fundos  para  a  festa  de  formatura.    Mas  

apesar  dos  comentários  que fazíamos,  até  uma  semana  antes  do  dia  da  

apresentação  nós  não  tinhamos  organizado  nada.   

Decidimos então escrever uma sátira sobre o programa Ratinho Livre.  A partir dai, 

passamos a semana inteira.  Alem disso, no meio da semana fui convidado a apresentar 

outra peça chamada Fantasia e aceitei fazer.  Participei das duas com a platéia rindo 

muito.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NitNEP06-PARTE ORAL 

 

NARRATIVA DE  EXPERENCIA PESSOAL  

E:  a entrevistadora é Alessandra e o informante é Marcelo de dezenove anos... que 

cursa o terceiro ano do segundo grau... no Colégio Henrique Lages... Marcelo... conte 

uma história triste ou engraçada que tenha acontecido com você...  

I: bom...vou contar uma história que é triste... mas ao mesmo tempo é engraçada... eu 

tinha sempre o costume de ir na casa de um colega meu que morava num... determinado 

lugar ali... na Engenhoca... ali no João Brasil... perto de uma favela... ali é um lugar 

meio perigoso... e a gente escuta muito o pessoal falar que dava muito assalto em ônibus 

ali...principalmente assim uma hora de menos movimento... tipo assim.. depois do 

almoço... por volta de uma hora... duas horas... ou então se fosse o caso à noite...então 

eu estava indo na casa desse meu colega de noite... minha mãe sempre ficava 

encarnando que:: eu indo de relógio ia acabar sendo assaltado...e eu ficava dizendo que 

não...que eu me garantia... que nunca ia acontecer isso comigo... aí num belo dia eu 

peguei um ônibus... o ônibus quando chega num determinado... lugar antes de... de se 

aproximar da favela... ele fica vazio... eu sentei no ônibus alto lá  atrás...ou melhor... no 

banco alto lá atrás do ônibus... né? perto do trocador ali... e tinha dois bancos altos... 

mais atrás... que era um do lado esquerdo e um do lado direito... aí estava sentado dois 

camaradas... nisso veio um... sentou atrás do... do meu banco... né? e outro veio e 

sentou:: e o outro que estava sentado no banco esquerdo... veio e chegou perto de mim... 

e com um  pano enrolado na mão... um volume na mão... ele chegou pra mim e disse 

assim...  “eh: :  isso é um assalto... você me dá o seu dinheiro que você tem aí: : e esse 

relógio aí”... aí eu olhei pro lado... olhei pro outro... não tinha... como reagir 

mesmo...dentro do ônibus... e depois se o cara está armado... tomo um tiro de bobeira... 

não vou fazer isso... aí eu tirei o relógio e: : dei pra ele normalmente... aí ele ainda ficou 



perguntando se eu tinha... algum dinheiro... né? quis ver o meu bolso... aí eu puxei disse 

que não tinha dinheiro nenhum... ele pediu a minha carteira/  ele pegou o dinheiro... ele 

até pegou o dinheiro que estava aqui no meu bolso... que ele viu que eu passei na 

passagem do ônibus... eu passei na roleta do ônibus... botei o dinheiro aqui... ele puxou 

o dinheiro... e viu a minha carteira... eu pedi pra ele não levar os meus documentos... 

pedi... pra ele deixar os documentos e ele deixou... aí ele saiu... ficou olhando assim pra 

mim... foi embora... né? desceu do ônibus assim na parada... eu passei... eu ainda desci... 

fui na casa de um outro colega meu...  pra gente ver se... se ele conhecia alguém ali de 

dentro... pra ver se conseguia pegar o relógio de volta... que era presente do meu pai... 

não consegui... o engraçado da história foi que eu fiquei sem o  dinheiro de 

passagem...aí eu fui pra casa dum outro amigo meu... ali perto... que eu ia de costume 

sempre quando ia... ia no outro... eu lembro que nesse dia eu pedi dinheiro de passagem 

emprestado pra ele ((risos))... que eu fiquei sem um centavo pra voltar pra casa...aí eu 

peguei um dinheiro de passagem com ele... a quantia de passagem... e vim embora pra 

casa... aí quando eu cheguei em casa pra con/ contando pra todo mundo que eu tinha 

sido assaltado... ninguém acreditou... né? que eu ficava me gabando... dizendo que 

nunca ia acontecer comigo...aí eles ficaram rindo a beça... aí eu falei “não... eu estou 

falando sério” aí eles ficaram perguntando “como você reagiu?” “eu reagi normal ...não 

fiz nada”((risos)) aí eu perdi o relógio...aí (  ) aí eu demorei um tempo...de vez em 

quando eu ia sempre na casa desse... desse amigo meu... aí das outras vezes que eu ia... 

eu custei a ir assim... levando relógio...no no pulso...botava sempre o relógio dentro do 

bolso... mas o engraçado da história... é que... eu ficava sempre me gabando...  minha 

mãe dizendo “um dia vai acontecer... um dia vai acontecer...” aconteceu... isso já 

tem...acho que o quê um que uns... cinco anos mais ou menos...depois disso até que não 

aconteceu mais... né? aí eu fiquei aliviado...  

  

NitNEP06 - PARTE ESCRITA  

  

NARRATIVA DE EXPERIÊNCIA PESSOAL  

  Esta estória é um pouco triste e um pouco engraçada. Trata-se de uma ocasião em que  

eu fui visitar um amigo que mora próximo a uma favela (favela da Brasília), e fui 

assaltado dentro de um coletivo municipal. Era uma 4º feira, por volta das 14:00 horas, 

quando peguei o ônibus com destino a casa deste amigo. Durante o percurso, o ônibus 

chega em um determinado “largo” e desce a grande maioria dos passageiros, ficando 

apenas poucas pessoas no ônibus. Eu estava sentado num banco alto do lado direito do 

ônibus, próximo a roleta, quando percebo um elemento se aproximando do banco onde 

eu estava sentado e anuncia o assalto pedindo o meu relógio e pegando o meu dinheiro 

no bolso da camisa. Neste momento vem um segundo elemento com um pano sobre as 

mãos, dizendo estar armado, de modo que não esbocei nenhuma reação, pedindo apenas 

que deixassem os documentos. Daí, logo após eles terem cometido o delito, desceram 

do ônibus, e eu desci na próxima parada. Tentei recorrer ao meu “conceito” junto com 

alguns amigos, mas não consegui recuperar nem o relógio e muito menos o dinheiro. 

Foi necessário que eu pegasse pelo menos a passagem de volta para casa emprestado 

com um amigo. O interessante da estória, é que eu sempre me gabava dizendo que não 

iria ser assaltado. Achava que nunca aconteceria comigo. Assim, quando cheguei em 

casa e disse que fui assaltado todos riram de mim. Por isso que eu digo que foi uma 

estória triste, mas um tanto engraçada.   



RJNEP01-PARTE ORAL 
E: Cristiane...   conta pra mim uma história que tenha sido alegre... ou triste... ou engraçada... alguma 

coisa que tenha acontecido com você... 

I: eh...  vou começar a história...  contando quando minha mãe foi embora...  de lá de casa...  a gen... a 

gente estava vindo tudo pra cá pra escola... aí... chegamos aqui na escola... aí minha/ aí quando cheguei/ 

eh... ((risos)) (deixa eu botar) deixa eu botar a mão... aqui... aí chegamos aquina escola... aí... fomos saber 

que minha mãe tinha... tinha ido embora... porque... eles/ meu pai e minha mãe  tinha brigado...  aí...  

quando chegamos  em casa não  tinha mais documento nem nada...  eh...   já faz  já uns  três anos que 

minha mãe foi  embora...  aí  ainda...  há...   três anos e meio... ela veio aqui mas não deu assim... grande 

notícias assim não... só... só foi embora e não explicou por quê... 

E: uhn... 

 

RJNEP01- PARTE ESCRITA 
PARTE ESCRITA 

Narrativa de experiência pessoal 

1-A separação dos meus pais 

Meus pais haviam brigado quase a noite inteira, chegando de manhã meu pai foi para Minas  

Gerais com meu primo; eu fiquei em casa com meus três irmãos e minha mãe. Quando deu a  

hora de nós irmos para a escola, minha mãe nos arrumou e nós fomos e deixamos minha mãe  

em casa. Só que quando voltamos minha mãe não estava mais em casa, procuramos em todos os  

lugares  perto de nossa casa não havia nada nem  roupas,  documentos  e  sapatos   foi  quando  

percebemos que minha mãe havia partido Isto aconteceu mais ou menos três anos átras, quando  

meu pai voltou ficou também magoado por ter nos deixado sozinho em casa durante a semanas.  

Algum tempo átras ela nos deu notícias suas mas não explicou nada para nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RJNEP02- PARTE ORAL 
E: Zé... conta pra mim uma história que tenha acontecido com você... que tenha sido alegre... triste... 

engraçada... 

I: bom... no sábado passado... aliás... sábado retrasado... eu fui... botar um... um... um som numa festa no 

shopping... e lá... tudo... encontrei com meus amigos e tal... nós estamos botando lá... a festa e tal... 

estamos lá na música... aí eu... virei pra um colega e falei “vem cá... será que você poderia deixar eu botar 

algumas músicas na festa também... pra que eu possa fazer propaganda do som...” aí ele virou pra mim e 

falou assim “ué... tá bom... se você sabe mexer... você... (pô)... bota... a festa...” mas... nisso... eu pensei 

que eles fossem ficar ali... quando eu virei pra trás... que eu fui procurar eles... para... me entrosar no 

assunto... eles tinham sumido... conclusão... a música já estava acabando... e eu tive que... que... sei lá... 

tive que... ver sozinho como é que fazia as coisas... conclusão... moral da história... o som estava alto... eu 

botei uma música que não tinha nada a ver... e todo mundo parou de desfilar... e ficou olhando pra minha 

cara...  

E: era desfile de moda? 

I: era... eu acho que teve uma garota daqui da escola que foi lá desfilar... a Clarice... 

E: aonde que foi [esse desfile?] 

I: [lá no shopping] de Campo Grande... 

E: ah... aí era música... eh... fundo... pras gatas desfilarem... 

I: é... isso... o cara anunciava as garotas... né? aí eu botava a música... pra elas desfilarem...  

E: e estava uma música tipo lenta [e você botou?] 

I: [não... estava forte...] sim... ele tinha me explicado... certo? como é que era... mas só que na hora me 

deu um branco... aí eu fui virar assim... como se fosse falar com ela... assim do lado... aí  eu  fui  virar  

assim pra  falar  com ele...  cadê? os garotos  tinham sumido...  me deixaram  lá sozinho... 

E: mas você botou alguma música [né?] 

I: [botei...] botei uma música lá... 

E: só que não era a que eles queriam... 

I:   não...   era   uma  música   agitada...   tudo   bem...  mas   só   que   eu   não   esperei   o   cara   falar... 

entendeu? tinham que falar... anunciar... por exemplo “está entrando Adriana...” eh “com roupa de 

banho... pra vocês agora...” aí quando ele acabasse de falar... é que eu soltava a música... eu soltei a 

música antes dele falar...                                                                          

E: [ah... agora eu entendi...] 

I: [aí embolou tudo...] a voz dele com a música... 

E: ah... entendi... 

I: aí deu o maior sufoco... 

RJNEP02 – PARTE ESCRITA 
PARTE ESCRITA 

Narrativa de experiência pessoal 

1) O som no Shoping - Bem, Em uma noite de sábado alugaram o meu equipamento de som  

para  por   em um desfile  de modas  no  shoping de  campo grande,   aconteceu um  imprevisto  

Algumas horas antes do desfile,  quando eu  fui   tirar  o som de casa para  levá-lo ao shoping  

percebi que aquele não era o equipamento em que eu estava acostumado a mexer,  então me  

causou o maior  problema na hora do desfile,  mas  tudo bem.  Fui   levar  ao shoping center  o  

equipamento, quando voltei para casa convidei alguns amigos para me ajudar com tudo já que  

era eles que fizeram o favor de trocar tudo para me surpreender. Chega a hora do desfile, todos  

animados dançando, curtindo, eu mesmo cheguei atrasado, quase no final e aí já que eu peguei o  

desfile no final eu disse que queria ir colocando as músicas até o final, não era muito tempo,  

deveria estar faltando mais ou menos 30 min para acabar, mas foram os piores de minha vida,  

porquê logo assim que eu comecei a mexer eu lembrei que não era aquele equipamento em que  

eu estava acostumado, enta tirei o fone e virei para trás para pedir alguns conselhos, nisso que  

eu virei eu não vi os garotos que estavam ali perto, conclusão a música já estava acabando e eu  

não sabia o que fazer. Não sei porquê não veio a muvuca do desfile em cima de mim. 

 

 

 

 

 



RJNEP03-PARTE ORAL 
E:  Nilson...   conta  pra  mim uma  história  que   tenha   acontecido  com você...  que   tenha   sido 

interessan::te... tris::te... alguma coisa que tenha acontecido com você... 

I: eh... não foi... nem muito intere/ não foi nem muito triste... e nem muito alegre... era um dia de 

domingo... dia ensolarado... eu estava no portão da minha casa... quando... passou o carro do Almir  

Rangel...   né?   falando   que::...   no   campo   do  Mundial...   eh...   haveria   distribuição   de ingressos  

para   ir   ao parque...  parque  do Almir  Rangel...   aí...   estava  maracado para   as   três horas... aí eu me 

arrumei... tal... tomei banho e fui... só que quando eu cheguei era por ordem... né? os menores na frente... 

os maiores atrás... eu era o antepenúltimo... aí ele deu pra mais de:: cinqüenta crianças... né? aí quando 

chegou na minha vez... acabou o ingresso... aí eu fiquei sem o  ingresso...  aí::...  ele disse que não era pra 

mim  ficar  triste não...  que  tinha várias pessoas atrás... né? aí ele disse pra mim não ficar triste... 

porque... ama/ eh... no dia seguinte... ia ser distribuído de novo mas não no campo do Mundial... na rua 

Camaipi... lá na/ no Rio da Prata... 

E: sei... aí nesse outro dia você pegou... então? 

I: aí eu peguei... 

E: ah... tá... 

 

RJNEP03 - PARTE ESCRITA 
Narrativa de experiência pessoal 

Era um belo dia ensolarado,  quando eu estava no muro de minha casa.Derrepente,  passou o  

caminhão do Almir Rangel anunciando que no campo do Mundial, ( é um campo que se localiza  

defronte à minha escola ) haveria distribuição de ingressos para ir ao parque VI centenário, é o  

parque do Almir Rangel. A distribuição foi marcada para as 3:00 hs. Quando faltavam poucos  

minutos para as 3:00hs eu tomei meu banho, me arrumei, me perfumei e fui a tal distribuição.  

Chegando lá, a distribuição era por tamanho, eu como sou “grandão”, lógico fui quase um dos  

últimos na fila. Por incrível que pareça. Sabem o que aconteceu? Quando chegou justamente em mim o  

ingresso acabou,  mas o Almir Rangel disse para mim não se preocupar,  pois haveria distribuição 

novamente em outro lugar. Fim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RJNEP04-PARTE ORAL 
PARTE ORAL 

Narrativa de experiência pessoal 

E:  Viviane...  conta pra mim uma história que  tenha acontecido com você...  que  tenha  sido  

alegre... ou triste... 

I: olha... a... minha história foi... pra mim tinha/ eh... acabou o mundo naquele dia... eu estava no 

colégio...  era da quinta série...  na/  nesse colégio mesmo...  escola Mafalda...  aí  eu estava no colégio...  

era...  aula de ciências...  eu acho/  é...   isso mesmo...  aí  depois veio uma  inspetora... pediu pra  mim 

descer...  aí  eu  fui...  desci  me...  meia  assim assustada...  que eu nunca  tinha acontecido  isso  comigo...  

pra ninguém me pedir/  descer   assim...   aí  cheguei   lá...   tinha  uma vizinha minha e uma colega minha 

também... aí todo mundo espantado... olhando pra mim... aquilo...  meu coração começou a disparar...  aí 

eu perguntei o que que tinha acontecido...  ela foi... eh... a minha vizinha... o nome dela é Cátia... chegou 

falou assim “Viviane... eu vou te contar logo pra você não chegar em casa e ter aquele susto...” aí eu falei 

assim “Cátia... o que que houve? o que que aconteceu?” ela “a sua avó morreu...” eu falei assim “minha 

avó? não... Cátia... não é verdade... eu estive com a minha avó hoje... eu falei com ela... quando eu saí de 

casa ela fechou a porta pra mim...” ela “é... ela teve um enfarto... e morreu...” ah... mas aqui/ aí eu fui 

andando... não acreditando mesmo... que tinha acontecido aquilo... porque quando eu saí de casa... ela 

foi... colocou a mesa... deu café pra mim e pras minhas irmãs... nós saímos... ela fechou a porta... e ter 

uma notícia dessa seria assim demais... né? aí eu cheguei em casa... tá... aí eu passei  assim pela  janela...  

estava  todo mundo  lá chorando e a casa cheia...  aí  quando eu cheguei   assim no quarto...   estava  

minha   avó na   cama...   ah...   eu não  agüentei...   aquilo pra mim::... eu tinha um::/ uma coisa com a 

minha avó terrível... aquilo pra mim foi... um... foi um choque...   eu   não   agüentei  mesmo...   ti/   

ficamos   o   quê?   ficamos   quase   um mês   indo   em psicólogo... pra::/ que nós não estávamos/ sabe o 

que que é não conseguir ficar em casa? não ficava em casa de forma alguma sozinha... nem eu... nem 

minha família... não ficava de/ ainda mais minha mãe que::... quando chegou no quarto assim encontrou 

minha avó morta... ih... aí que... não conseguíamos de forma alguma/ não comia nada... ficamos um... uns 

dois meses... quase...   sem  comer   nada...   os   vizinhos   que   faziam  as   coisas   pra   gente...  mesmo   

assim estragava... eu não/ a pessoa falava comigo eu não dava nem muita importância... eu não estava ali/ 

eh... minha cabeça não estava ali... eu não estava acreditando no que:: tinha acontecido...  

mas agora... dia catorze faz... três anos que... ela faleceu... aí vai ter... que... ter... essa remoção... de 

corpo... esses negócio todo... de/ minha ela diz que não vai querer deixar eu ir... né? mas se eu não for não 

vou... não vou conseguir... não vou acre/ ter/... aquele negócio que ela faleceu mesmo... porque até hoje 

eu não... me conformo... com a morte... 

E: é difícil... né? 

I: é difícil  à beça... 

RJNEP04 – PARTE ESCRITA 
 

Narrativa de experiência pessoal  

“Morte da minha avó” 

Certo dia,  em uma  segunda-feira dia 14 de maio de 1990.  Estudava neste mesmo colégio.  

Acordei, se arrumei, a mesa do café já estava posta. Minha avó já havia levantado cedo para  

fazer o café. 

Falei com ela. Depois segui para a escola, estava contente pois não sabia o que viria a acontecer.  

Na aula de ciência me chamaram para descer.  Não sabia o que era fui  descendo as escadas  

pensando no que poderia ser. Até que então me derão a notícia de que minha avó havia falecido. 

Neste dia o mundo para mim havia terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




