
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM – MESTRADO 

 
 
 

ALBERY LÚCIO DA SILVA 

 
 
 
 
 

COM QUANTAS AVE-MARIAS SE FAZ UMA SANTA? 
RELICÁRIO DE VOZES SOBRE A SANTA MENINA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2010 



ALBERY LÚCIO DA SILVA 

 
 
 
 
 
 

COM QUANTAS AVE-MARIAS SE FAZ UMA SANTA? 
RELICÁRIO DE VOZES SOBRE A SANTA MENINA  

 
 

 

 

 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre no Programa de Pós-

graduação em Estudos da Linguagem, Área de 

Concentração em Lingüística Aplicada, Linha de Pesquisa 

Linguagem e Práticas Sociais, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, sob orientação da Profa. Dra. Maria 

Hozanete Alves de Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2010 



ALBERY LÚCIO DA SILVA 

 
 

COM QUANTAS AVE-MARIAS SE FAZ UMA SANTA? 
RELICÁRIO DE VOZES SOBRE A SANTA MENINA  

 
 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do 

título de Mestre no Programa de Pós-graduação em Estudos da 

Linguagem, Área de Concentração em Lingüística Aplicada, Linha 

de Pesquisa Linguagem e Práticas Sociais, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

__________________________________ 

Profa. Dra. Maria Hozanete Alves de Lima 

Orientador – PPgEL/UFRN 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Eduardo Calil de Oliveira 

Examinador Externo – PPGLL/UFAL 

 

__________________________________ 

Profa. Dra. Sulemi Fabiano Campos 

Examinador Interno – PPgEL/UFRN 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Henrique Duque 

Suplente – PPgEL/UFRN 

 

 



AGRADECIMENTOS 
 

 Este texto foi resultado de um longo processo de trabalho, o qual eu não poderia 

realizá-lo sem as valiosas contribuições de minha orientadora Profa. Dra. Maria 

Hozanete Alves de Lima.  

 Meus agradecimentos também ao corpo docente e servidor do PPgEL, 

particularmente às professoras Sulemi Fabiano Campos e a Carla Maria Cunha, pelo 

constante diálogo e olhar atento. 

 Aos meus amigos, que contribuíram direta e indiretamente para mais essa 

conquista, desde aos que me acompanharam nas caminhadas ao Monte das Graças, 

especialmente aos meus companheiros da Caminhos, até aos que me incentivaram no 

olhar mais atento como Otoniel Júnior, Hugo Romero e tantos outros.  

 Agradeço imensamente aos meus familiares que me impulsionaram nessa 

caminhada enquanto aprendiz da vida. 

 Não poderia deixar expressar minha gratidão aos meus conterrâneos 

floranienses, peregrinos que comungam da devoção aos mais variados santos 

responsáveis por tornar o nosso rincão sertanejo um território de fé.  

 E, por último, porém não menos importante, rendo graças a Deus Onipotente 

que me permitiu chegar até aqui e cuja força me faz seguir adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 
 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a estrutura e a eficácia de um sistema 

simbólico, que é configurado através do que o filósofo Dufour (2000), a partir do 

linguista Benveniste (1995) e do filósofo Lyotard (1998), na manutenção e sustentação 

de narrativas e relatos denominados de trindade natural da língua.                  É sob 

esse aparelho, inscrito através dos pronomes “eu”, “tu” e “ele” que estudaremos as 

seguintes questões: 1. como se estabelece, sincronicamente, a atualização do mito 

religioso Santa Menina presente na cidade de Florânia, encravada no coração 

sertanejo do Rio Grande do Norte? 2. de que modo, diacronicamente, as narrativas 

sobre o referido mito se re-atualiza? O culto religioso à Santa Menina é marcado 

discursivamente através de um universo multifacetado que se sustenta através das 

vozes dos floranienses sobre a história de uma menina, cujo corpo fora encontrado 

intacto e que, sacralizada pela população, é conhecida como a Santa Menina. Uma 

história que, notadamente, teve/tem repercussão e ressonância, participando, 

efetivamente, da realidade cultural da população. Teoricamente, nosso trabalho está 

alimentado por saberes advindos, da Linguística, e de estudos sobre a Memória e a 

História Oral.  

 

Palavras-chave: Linguística; Narrativa; Pragmática do saber narrativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 
 

Ce travail a comme objectif analyser la structure et l'efficacité d'un système symbolique, 

qui est configuré à travers qui le philosophe Dufour (2000), à partir du linguiste 

Benveniste (1995) et du philosophe Lyotard (1998), dans la manutention et la 

sustentation des récits et d'histoires, appelle de trinité naturel des la langue. C'est sous 

cet appareil, inscrit à travers des pronomes « moi », « toi » et « lui » qui nous 

étudierons les suivantes questions: 1. comme s'il établit, synchronement, la mise à jour 

du mythe religieux Santa Menina présente dans la ville de Florânia, gêné dans le coeur 

broussard du Rio Grande do Norte? 2. qui manière, diachronement, les récits sur 

mentionné mythe s´il récupère? Le culte religieux à la Santa Menina est marqué 

discoursivement à travers d´un univers à facettes multiples qui se soutient à travers les 

voix de floranienses sur l'histoire d'une fille, dont le corps est trouvé intact et qui, 

sacralitée par la population, est connu comme la Santa Menina. Une histoire qui, 

notamment, avait/a répercussion et résonance, en participant, efficacement, des la 

réalité culturelle des la population. Théoriquement, notre travail est nourri par des 

savoirs arrivés, des la Linguistique, et des études sur la Mémoire et l'Histoire Verbale.  

 

Mots-clé: Linguistique; Récit; Pragmatique du savoir narratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ave Maria, gratia plena 

Dominus tecum 

Benedicta tu in mulieribus 

Et benedictus fructus ventris tui Jesus 

Sancta Maria, Mater Dei, 

Ora pro nobis pecatoribus 

Nunc et in hora mortis nostrae 

Amen. 
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Nasci aos pés de uma montanha sagrada, no sertão potiguar. Nas proximidades do 

Monte das Graças, em Florânia, cresci escutando histórias de fé e mistério sobre a 

Santa Menina – história que envolvia o achado de um corpo de uma menina que logo 

foi sacralizada pela população. Aos poucos, percebi que as narrativas que ecoavam 

daquele lugar me fizeram ser quem sou: obstinado, curioso e sedento por 

conhecimento. Para saciar minha sede, costumo recorrer à fonte nutriz de onde 

emergem gotas que aliviam a aridez de uma infindável caminhada. Gotas, partículas 

metaforizadas em pequenas histórias, relatos, vozes que alicerçam o saber narrativo 

de meus pares e que constroem a nossa história. 

Pelos caminhos percorridos, no passado, pelos narradores de uma epopéia 

cotidiana segui em busca de meu presente, enveredando numa trilha repleta de 

fragmentos de memórias. Memórias embalsamadas de enigmas e que afloraram 

revelando nuances de sabedoria e misticismo. O relicário dessas memórias ousei 

contemplar.  

Começava então o meu encontro com os narradores do mito1 Santa Menina, 

cujas vozes falam sobre incontáveis circunstâncias que fazem daquele rincão sertanejo 

um lugar especial. Na simplicidade reconfortante de seus lares, adentrei. Ali, em seus 

recônditos particulares, os ouvi. Fiz-me cúmplice. As versões de suas histórias 

partilhadas, por vezes silenciadas, emergiam de repertórios íntimos marcados por um 

refinamento de detalhes extasiantes. Foram poucos, porém extremamente 

significativos, os instantes de conversas, suficientes o bastante para que os dedos de 

minhas mãos não pudessem calcular. 

Caminhando ao som das narrativas orais sobre a Santa Menina, percorri passo a 

passo uma trilha que, por vezes, de tão enigmática parecia não ter fim. Sob a sombra 

de um pé de umburana desejei repousar, mas os mistérios daquele ecoar de vozes 

impulsionavam-me adiante.  

Para enveredar num território de segredos e revelações, humildemente, como 

todo bom aprendiz, planejei uma trajetória de escutas. Como em toda marcha rumo a 

novas descobertas, ladeada de questionamentos, abismos de silêncios, desfiladeiros 

de incertezas, subidas e descidas, foi necessário fazer uso de bússola(s) que 

indicasse(m) uma direção para possíveis esclarecimentos.  

                                                 
1 Inicialmente, chamamos de mito, todavia, ao longo do trabalho, especialmente no Capítulo 2, 
especificaremos a escolha desse termo e de outros que lhe concorrem como: fenômeno, história, dentre 
outros. 



Ciente de que a carga de inquietações seria demasiadamente pesada, amparei-

me em aportes teórico-metodológicos que pudessem auxiliar na compreensão do 

objeto de estudo, os quais estruturaram o trabalho ora apresentado. Na rota do 

conhecimento, as escolhas por alguns referenciais nortearam o entendimento e 

superação de obstáculos surgidos durante essa jornada. Sozinho, jamais conseguiria 

compreendê-los. 

Uma vez que toda busca por respostas requer a utilização de ao menos uma 

pergunta, aproveitei para, a partir de um questionamento central, conceber o título 

desta dissertação. Entre as mais variadas tentativas que melhor pudessem traduzir a 

essência desta pesquisa acadêmica, uma pareceu-me ideal: Com quantas ave-marias 

se faz uma santa? – relicário de vozes sobre a Santa Menina. A questão-chave 

anteriormente exposta no documentário videográfico “Com quantas ave-marias se faz 

uma santa?” lançado em 2006, do qual fui responsável, permanece implicando 

reflexões sobre a instauração e permanência do culto à Santa Menina. Assim como na 

obra audiovisual, a intenção desta pesquisa foi trazer à tona uma manifestação popular 

de valores culturais memoráveis através da oralidade. À pergunta que intitula a 

dissertação foi acrescentado o subtítulo relicário de vozes sobre a Santa Menina. A 

partir dessa expressão, foram elencadas as inferências teóricas que embasaram o 

conteúdo do trabalho considerando a maneira como a memória, através da história 

oral, constituiu uma pragmática do saber narrativo para, então, legitimar o mito.  

Relicário, em seu sentido mais estrito, pode ser lido como preciosidades, restos, 

fragmentos de memória, peças – relíquias – de um valor inestimável que são 

responsáveis pela (re)construção de um acontecimento. Vozes, por sua vez, não é um 

termo que está sendo, nesse momento, utilizado sob a assunção de uma perspectiva 

teórica definida; é sinônimo de fala, daquilo que um falante relata para outro, 

respondendo a uma demanda, a questões postas. No caso desse trabalho, as falas-

respostas às perguntas do entrevistador. 

A dissertação resultante desta pesquisa apresenta-se dividida em quatro 

capítulos. No primeiro, sob o título Passos iniciais numa procissão, explicamos quais 

foram as nossas escolhas face ao objeto de estudo que elegemos discorrer. Sejam os 

passos teóricos, sejam as perguntas semi-estruturadas que fazem a marcha da breve 

narrativa construída a partir dos relatos das pessoas entrevistadas. Um cortejo bi-

lateral em que entrevistador e entrevistado seguem um ao outro, mesmo que o 

entrevistado conduza a marcha, a procissão. As vozes dos narradores destacadas 



durante todo o trabalho não apenas situam o leitor sobre a história aqui abordada como 

foram essenciais para atingir nossos objetivos, responder a nossas buscas. Ainda 

neste capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos que permitiram a 

organização das fases de desenvolvimento do trabalho, que perpassam desde a opção 

pelo caráter qualitativo de nossa pesquisa, no qual recorremos a uma abordagem a 

partir de uma posição fenomenológica, até as minúcias exigidas no relacionamento 

com as fontes informativas. Também justificamos a elencagem de somente algumas, 

entre tantas, vozes que narraram aspectos do fenômeno em questão. 

No segundo capítulo, que denominamos A incerteza da palavra: história ou 

mito?, versamos sobre as estruturas recorrentes para a sustentação do mito Santa 

Menina, da feitura de sua história, nos quais os sujeitos viventes se prendem a ele. 

Tais estruturas são compostas de elementos que alimentam a construção e a 

permanência de uma história que se reporta a algo sagrado. 

No terceiro capítulo, intitulado Relicário de vozes, apresentamos ternas matizes 

que envolvem a memória e a história oral na comunidade floraniense. A partir das 

narrativas orais dos entrevistados são ilustradas maneiras de como as praticas da 

oralidade podem constituir possibilidades de preenchimento das lacunas deixadas pela 

ausência de documentos oficiais. 

O quarto e último capítulo, O rosário da santa na pragmática do saber narrativo, 

aborda a relação da oralidade com a pragmática do saber narrativo (Lyotard, 1998); 

entendendo essa pragmática como a utilização pelos falantes, nossos narradores, do 

uso de um aparelho lingüístico, definido por Benveniste (1995), como o sistema dos 

pronomes “eu”, “tu” e “ele”. Esse sistema benvenisteano, relido por Dufour (2000), 

como mostraremos em nossas discussões, será prioritário para a manutenção da 

memória, de uma fala que mantém certos acontecimentos vivos que se inscrevem no 

movimento de uma história oral.  

Nesse caminhar de olhares plurais, percebemos o quão gratificante foi a escuta 

daquelas partículas de sabedoria contidas nas narrativas orais, encaixotadas nos 

relicários da memória, de uma gente que compartilha com maestria a escritura de sua 

própria história.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1  

PASSOS INICIAIS NUMA PROCISSÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Objeto e objetivos do trabalho 
 

Esta dissertação tem como objetivo analisar como se sustentam os relatos orais 

sobre o mito religioso Santa Menina, presente na cidade de Florânia, encravada no 

coração sertanejo do Rio Grande do Norte. O culto religioso à Santa Menina é marcado 

discursivamente através de um universo multifacetado que se sustenta através das 

vozes dos floranienses sobre a história de uma menina, cujo corpo fora encontrado 

intacto e que, sacralizada pela população, é conhecida como a Santa Menina. Uma 

história que, notadamente, teve/tem repercussão e ressonância, participando, 

efetivamente, da realidade cultural da população. 



Entre os relatos que analisamos, e que metaforizam, também, as práticas da 

tradição oral, figura a versão de que no ano de 1947, a comunidade recebeu a visita de 

um representante da Igreja Católica dizendo ter sonhado que, numa montanha próxima 

à cidade, havia um mistério que precisava ser revelado – um corpo santo de uma 

criança. Tais apontamentos são verificados nos testemunhos, citados em seguida, de 

Ana Maria de Azevêdo Souza e Auxiliadora Fernandes, nascidas e criadas no 

Município. 

 
Segundo a população, desde 1947, essa criança foi encontrada 
por um frade italiano chamado Otávio. Ele teria vindo à Florânia 
procurando essa criança e teria encontrado este monte, que hoje 
nós chamamos Monte das Graças (Ana Maria de Azevêdo 
Souza). 
 
O frei Otávio durante muito tempo tinha sonhado que numa 
cidadezinha pequena, no alto sertão, tinha uma cruz de serras, 
três serras formando uma cruz, (...) e num desses braços de cruz 
tinha um mistério. (...) Aí resolveu procurar. Procurou e encontrou 
(Auxiliadora Fernandes). 

 

Após o corpo santo ser encontrado embaixo de um pé de umburana e retirado 

dali, o local passou a ser palco de milagres e a exalar um inesgotável e misterioso 

perfume, como dizem os habitantes. 

Segundo os relatos orais, o corpo da menina foi levado para Roma, sede da 

Igreja Católica, onde seria averiguado se, efetivamente, tratava-se de um Ser santo. 

Enquanto isso, no local tido como sagrado, foi erguida uma capela para adoração à 

Nossa Senhora das Graças, como forma de agradecimento por aquele fato ter 

acontecido ali. Passadas cinco décadas, exatamente, no ano de 1997, o então 

santuário ganhou uma imagem de uma menina, esculpida em gesso, para fazer 

companhia à estátua de Nossa Senhora das Graças. Agora, configuram-se no cenário 

local, não apenas uma, mas duas Santas. 

Antônia Duarte Robson, que em 1947 morava nas proximidades da montanha, 

afirma que viu e manteve contato com frei Otávio quando ele caminhava rumo ao local 

onde seria encontrado o corpo santo: 

 
Eu só sei da história que vi o frade, que eu conversei com ele, de 
batina marrom, baixinho, parecia com frei Damião até. Ele era um 
pouco gordo, já um pouco corcunda, a barba bem pretinha 
(Antônia Duarte Robson). 



 

Essa fala é significativa quando se observa que ao dizer “eu só sei da história 

que vi o frade, que eu conversei com ele”, o depoimento coloca o acontecimento, o 

achado do corpo, em um espaço que lhe assegura certa veracidade, uma vez que o 

sujeito2 que está falando manteve certa proximidade com uma das personagens 

centrais para a construção da Santa Menina: o frade. O fato do frade parecer com Frei 

Damião, nos traz à tona o fato de que na época era comum ver no interior do Nordeste 

religiosos de diferentes formações e Ordens Clericais comandando missões, que eram 

romarias, caminhadas com a população nas quais se faziam orações, rezavam missas, 

etc. Frei Damião foi o maior religioso conhecido no Nordeste, tendo devotos que 

acreditam em seus milagres e em sua santidade3. Na fala de Auxiliadora Fernandes 

reconhece-se o fato de as missões serem, na época, comum à população: 

 
Então, ela me dizia que por volta de 1947, mais ou menos, de 
setembro pra outubro, apareceu em Florânia um frei missionário. 
Como isso aí era uma coisa comum na época, sempre vinham 
frades, padres fazer missões nas cidades... E essa missão 
aconteceu de maneira normal (Auxiliadora Fernandes). 

 

Essas referências poderiam passar despercebidas se não levássemos em 

consideração certos fatores que marcam a história do homem com as crenças 

religiosas. Não fora uma pessoa simples que tivera o sonho, um frade pode ser 

considerado uma espécie de profeta ou enviado divino. O sonho é, na Bíblia, uma 

forma através da qual grandes figuras bíblicas como José (Cf.  Gênesis 37) e os Reis 

Magos (Cf. Mateus 2.12), por exemplo, mostravam sua ligação com um ser superior a 

eles, divino. Nem todos poderiam interpretar ou ler os sonhos, apenas os escolhidos e 

merecedores. É José quem lê os sonhos do Faraó, são os Reis Magos que são 

avisados por Deus para tomarem um caminho diferente para que não se 

confrontassem com Herodes. O fato de que tenha sido uma figura religiosa, respeitada 

                                                 
2 O termo “sujeito” nesse trabalho pode, em uma ocasião ou outra, ser tomado como “falante”, 
“narrador”, “entrevistado”, “depoente” e “testemunha”. Decerto que esses termos são utilizados aqui sem 
trazer consigo os espaços discursivos (Análise do Discurso, Psicanálise, etc) que cada um suporta em 
um quadro teórico específico. Faremos uso de um termo no lugar do outro para evitar repetições quando 
nos referimos às pessoas que foram entrevistadas e cujas falas vão se constituir, nesse trabalho, um 
relato ou narrativa. 
3  Embora se possa, no interior de uma Ordem Religiosa, estabelecer distinções entre as palavras “frade” 
e “frei”, ela não se mantém na fala dos entrevistados. 



na época, como eram os frades, que anunciaram o sonho e achado o corpo, é motivo 

de crença e fé. 

Nesse sentido, por ter sido um frade, considerado como autoridade mediadora 

entre o divino e o humano, que tenha recebido uma espécie de revelação através de 

um sonho, fortalece o próprio “mistério”, e, quiçá, a crença. 

Talvez não devamos esquecer as crenças populares que giram em torno de 

corpos que não sofrem decomposição. Ditos populares nos vêm à mente, do tipo, 

“fulano era tão ruim que a terra não comeu”. O corpo entra aqui, mesmo que, enquanto 

instância carnal, referência entre o “céu” e a “terra”, o sagrado e o profano. No caso de 

uma criança, toda a simbologia literária que gira em torno dela parece ser mais um 

elemento firmador da sacralidade do corpo: imagem como pureza e corpo sem pecado 

são metáforas para um corpo puro, sagrado (um anjinho), portanto, um corpo santo! 

Antônia Duarte Robson, ela própria, conversou com o “frei Otávio”, aquele 

mesmo que “durante muito tempo tinha sonhado que numa cidadezinha tinha um 

mistério”.  Quando afirma “eu só sei da história que vi o frade, que eu conversei com 

ele”, assume ser testemunha ocular, participante do evento na condição de estar 

presente no tempo em que os fatos se deram. E por aí, a história corre solta, de boca 

em boca, segurando-se, oralmente, através de marcas lingüísticas, a exemplo de 

“segundo a população” e de tantas outras que colhemos nos depoimentos, como: “eu 

tomei conhecimento desse fenômeno quando eu tinha”, “o primeiro contato que eu tive 

com essa história foi com minha avó”, “a história que minha madrinha contou”. 

Expressões encontradas nos exemplos:  

 
Eu tomei conhecimento desse fenômeno, quando eu tinha mais 
ou menos uns seis anos (Maria das Graças Pereira Cruz). 
 
O primeiro contato que eu tive com essa história foi com a minha 
avó. Como eu gostava muito de ouvir histórias e dentre as 
histórias que ela me contava, essa era a que eu gostava mais 
(Auxiliadora Fernandes).  
 
A história que a madrinha Maria contou pra mim (...) e ela viu 
(Antônia Bandeira).  

 

Tantas vozes, amarradas entre si, sob diversas maneiras, são imbricadas por 

uma estrutura lingüístico-discursiva cuja teia simboliza o que sustenta bem uma 

“tradição oral”. No dizer de Dufour (2000), essa teia simboliza-se através da enigmática 



relação trinitária, cujos espaços são marcados por um “eu” que “conta a um tu” sobre 

um “ele”. Tal estrutura trinitária se, por um lado, segura a fala dos sujeitos em qualquer 

situação de fala, ela é bem marcada no “ato de contar”. Essa estrutura é uma espécie 

de ossatura que amarra qualquer relato às simples narrativas, como os contos de fadas 

e até mesmo aos relatos bíblicos. Essas questões serão exploradas, a contento, no 

quarto capítulo dessa pesquisa.  

Nesse sentido, nosso trabalho investigará, também, como o relato da Santa 

Menina vai, em cada ato enunciativo – ou seja, um ato de fala em determinado 

momento ou instância discursiva – enunciando a posição assumida por ele no sistema 

trinitário – entendido também como um aparelho de descrição fenomenológica que 

explica o funcionamento da narrativa. Cada sujeito passa pelo passado e, no presente, 

rememora, traz à tona, a história da Santa Menina. Cada “rememória” em si carrega, 

desse modo, a memória de “outros” sujeitos, a exemplo da “avó” de Auxiliadora 

Fernandes e da “madrinha Maria” de Antônia Bandeira que relatavam sobre o 

fenômeno.  

Entendendo esses “outros”, nesse momento, como sujeitos que passam a 

fazer parte do grupo daqueles que, de sujeitos atuantes e narrantes, passam aos 

grupos dos sujeitos ausentes que vão alimentando o imaginário sobre a Santa Menina. 

Nesse sentido, a “avó” e a “madrinha Maria” assumem uma posição de ausência, cuja 

presença é referendada por elementos que remontam a uma terceira pessoa 

pronominal “ela/ele”. Nisto destaca-se um fator interessante. Se a posição do pronome 

“ELE” é assumida por essas personagens, em que posição, nas falas do entrevistador 

e dos entrevistados, está ancorada a Santa Menina? Na pragmática narrativa aqui 

considerada, a coisa da qual se fala, o narrado principal que mobiliza as movências das 

posições, e delas necessita para perdurar, pode ser tomado como uma espécie de um 

grande ELE. Como, por sua vez, relacionar as posições de ELE e “ele”?  Parece ser 

possível considerar que a Santa Menina para virar história, figurar na memória coletiva 

de um povo, necessita das gerações em que cada um dos entrevistados pode ocupar 

um espaço infinitamente desocupado – no sentido de que não há um sujeito que o 

ocupe eternamente, posto que se fala aqui em posição a ocupar na cadeia narrativa, 

cuja menção é dita por um “eu”, um “tu” e um “ele”. Se são três pronomes, são também 

três lugares, três posições vazias, ocupadas no tempo pelos vivos e mortos para que 

se gere discursos e que se permita através desse movimento falar em gerações, na 

temporalidade passado, presente, futuro do discurso.   



O diagrama abaixo parece representar esse fenômeno. Trouxemos as falas, os 

nomes e as pessoas cujas falas já foram destacadas: 

 

 Diagrama 

1 

 

Este diagrama nos mostra uma representação sincrônica – em um momento 

específico destacado e representado no tempo – da pragmática do relato, necessária 

para “passar” adiante um acontecimento, uma história. A seta pontilhada, evidencia, de 

certo modo, o funcionamento diacrônico – marcado pela continuidade temporal – do 

aparelho ou sistema trinitário, uma vez que aqueles que ocupam atualmente a posição 

de um “ele”, já ocuparam a de um “eu”. Daí, se pode pensar em um segundo diagrama:  
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TU 
Auxiliadora 
Fernandes 

--------- 
Antônia Bandeira 

 
 
 

Entrevistador

EU  
 

Avó 
--------- 

Madrinha Maria 
--------- 

Auxiliadora 
Fernandes 

--------- 
Antônia Bandeira 

--------- 
Entrevistador  

 

ELE  
Avó 

------- 
Madrinha Maria 

------- 
Auxiliadora 
Fernandes 

------- 
Antônia Bandeira 

------- 
Entrevistador  

 

ELE 
Santa 

Menina 

TU 
Entrevistador 

EU  
Auxiliadora 
Fernandes 

------- 
Antônia 

Bandeira 

ELE  
 

Avó 
------- 

Madrinha Maria 

ELE 
Santa Menina 



O diagrama 2 ilustra a re-atualização da narrativa, uma roldana através da qual 

se observa uma dinâmica de posicionamento, à medida que o tempo passa, cada um 

dos sujeitos vai ocupar (e desocupar), no tempo, uma das posições. Em cada posição, 

o grande ELE vai se engordando, tomando formas, apresentando-se, mesmo que em 

suas variações. 

É possível, nesse sentido, considerar a Pragmática do Saber Narrativo, 

anunciada por Lyotard (1998) considerar os elementos estruturantes do vulto religioso, 

a Santa Menina, e da epistemologia, ou até mesmo de uma fenomenologia, que nos 

permita ver, como linguisticamente, se estabelece a pragmática desse saber narrativo4. 

Essa epistemologia permite que juízo de valores, como verdade, ilusão, mentira, 

engodo, sejam deixados de lado, pois o que se repete é a história e de como ela se 

repete é o que interessa.  

Há na fala de Ana Maria de Azevêdo Souza, já citada, um excerto significativo 

para alimentar o que estamos querendo assumir; a expressão “segundo a população”, 

é resumidora de um sujeito que fala, e que ouviu de um agrupamento impessoal, cujo 

“ele”, sem voz e sem nome, inaugura e vira a história da Santa Menina adiante. Uma 

memória sem nome próprio, por assim dizer.  

À essas falas recortadas serão agregadas outras que alimentararão nossos 

estudos.  Essas falas, embora sejam respostas para demandas específicas, são  

configuradas por nós como relatos ou narrativas orais. Assumimos o ponto de vista de 

Halbwachs (1990, p.25), quando afirma que  

fazemos apelo a um testemunho para fortalecer ou debilitar, mas 
também para completar o que sabemos de um evento do qual já 
estamos informados de alguma forma, embora muitas 
circunstâncias nos pareçam obscuras.  

 
Assim, com esses relatos orais, passaremos a incursar pelos caminhos do 

imaginário popular que se traduz pela história oral.   

A partir dessas considerações iniciais, descrevemos os objetivos de nosso 

trabalho, que são permeados por saberes advindos, por exemplo, da Linguística, da 

Fenomenologia, dos estudos antropólogicos e da História Oral:   

1. verificar os elementos de legitimação da história da Santa Menina, a partir de 

apontamentos antropológicos que permitem falar sobre a estrutura dos mitos;   

                                                 
4 Lyotard (1998) entra, nesse trabalho, a partir de Dufour (2000).  



2. identificar de que modo a memória, através das vozes dos depoentes, é 

elemento crucial para a construção da história oral; 

3. descrever como a sustentação e manutenção dessa memória oral está 

intimamente ligada a uma pragmática do saber narrativo que só pode 

manifestar-se através de um aparelho lingüístico trinitário, formado pelos 

pronomes “eu”, “tu” e “ele”. 

 
1. 2  Procedimentos metodológicos  
 

 Na busca de um método de pesquisa que nos auxiliasse e que fosse adequado 

ao nosso objeto de estudo, elegemos a pesquisa qualitativa.  

 Entre os aspectos essenciais que identificam os estudos qualitativos, Godoy 

(1995) explicita algumas características. Segundo a autora, a fonte direta dos dados 

em estudo é o ambiente natural e a análise do mundo empírico é levada em 

consideração pelo pesquisador, que deve manter o contato direto com o que está 

sendo estudado, num trabalho intensivo de campo. Outra característica é que a 

pesquisa qualitativa é descritiva. Nela, a palavra escrita desempenha um papel 

fundamental em que os dados coletados aparecem como transcrição de entrevistas, 

anotações de campo, e ainda, sob a forma de imagens. Todos os dados da realidade 

são importantes devendo ser examinados para a compreensão do fenômeno em 

análise. A maior preocupação da pesquisa qualitativa é o significado que as pessoas 

dão às coisas e à sua vida. A tentativa de entendimento dos fenômenos ocorre a partir 

da perspectiva dos participantes. Godoy (1995, p. 63) acrescenta que 

considerando todos os pontos de vista como importantes, este 
tipo de pesquisa ”ilumina”, esclarece o dinamismo interno das 
situações, freqüentemente invisível para observadores externos. 
Os pesquisadores qualitativos não partem de hipóteses 
estabelecidas. Partem de questões ou focos de interesse amplos, 
que vão se tornando mais diretor e específicos no transcorrer da 
investigação. As abstrações são construídas a partir dos dados, 
num processo de baixo para cima. Quando planeja desenvolver 
algum tipo de teoria sobre o que está estudando, constrói o 
quadro teórico aos poucos, à medida que coleta os dados e os 
examina.  

 

De acordo com Triviños (1987), apesar de em alguns momentos serem 

consideradas especulativas, as análises qualitativas têm um tipo de objetividade e de 



validade conceitual que desenvolvem o pensamento científico. O autor destaca que a 

pesquisa qualitativa tem suas raízes na tradição antropológica como investigação 

etnográfica que baseia suas conclusões nas descrições do real cultural, para, a partir 

delas, extrair os significados que têm para as pessoas que pertencem a essa realidade. 

Com isso, o pesquisador não fica alheio à realidade que estuda, devendo participar 

ativamente dos acontecimentos, compartilhando os costumes culturais. Assim, ele 

mantém um pleno envolvimento com o seu objeto de estudo, atuando em um meio 

onde se desenrola a existência mesma da comunidade em foco. Conforme assinala 

Triviños (1987, p. 121),  

 
de todas as maneiras sua atividade está marcada por seus traços 
culturais peculiares, sua interpretação e busca da realidade que 
investiga, não pode fugir às suas próprias concepções do homem 
e do mundo. O valor científico de seus achados, porém, 
dependerá, fundamentalmente, do modo como faz a descrição da 
cultura que observa e que está tratando de viverem seus 
significados.  

 

A reflexão teórica que embasa a interpretação do material empírico de nossa 

pesquisa foi orientada pelos conceitos e pressupostos que se delineiam sobre a 

memória e o processo de constituição da história oral. Assim sendo, cabe destacar que 

tal temática se encontra no campo da discussão da fenomenologia, privilegiando os 

métodos da pesquisa qualitativa.  
Nossa investigação se norteia pelos princípios da pesquisa participante, na qual 

o enfoque fenomenológico depende  essencialmente do que pode ser descrito e lido, 

no caso, nossos fenômenos privilegiados são:  

1. o aparelho linguístico trinitário, enquanto sustentação de uma memória;  

2. os elementos que sustentam e legitimam uma memória coletiva que vira 

história e participa da cultura de um lugar.   

Para a coleta de nosso corpus, adotamos como procedimentos metodológicos a 

entrevista semi-estruturada e a observação livre. Quanto à observação livre, 

compreendemos que não se trata somente do ato de olhar, mas de um conjunto de 

observações que expressa vários aspectos de um fenômeno social.  

Ao se estudar um fenômeno social simples ou complexo, devemos separá-lo do 

seu contexto com o intuito de desvendar os aspectos aparentes e mais profundos da 

realidade estudada, captando, se possível, o essencial. Obviamente que tal essência 



foi figurada com o conjunto de procedimentos que complementam o trabalho ora 

exposto, a saber: 

• referenciamento bibliográfico e fichamento de textos; 

• levantamento de dados sobre a historiografia local, com vias a compreender as 

circunstâncias em que está inserida a sociedade; 

• pesquisa de campo com anotações das observações e registro vídeo/fotográfico; 

• realização de entrevistas com membros da comunidade mantenedores de 

vivências relacionadas ao mito da Santa Menina. Estes sujeitos forneceram 

valiosas contribuições com seus relatos orais. Para tanto, foram ouvidos 14 

informantes categorizados no seguinte estrato social: sujeitos de ambos os 

sexos e com idade variando entre 40 e 90 anos. Entendemos que tal 

procedimento metodológico foi necessário para estabelecermos o cruzamento 

das narrativas orais, com vistas a compreender em quais circunstâncias as 

memórias afloram na construção da historiografia local. 

A posição que assumimos mediante os dados qualitativos analisados é a mesma 

recorrente nos estudos fenomenológicos. Ao encontrar respaldo técnico na pesquisa 

qualitativa, também nos aproximamos da Fenomenologia, porque esta abordagem está 

voltada para o estudo da realidade social enquanto experiência vivida no cotidiano.  

A escolha pela posição fenomenológica no auxílio de nossa abordagem 

metodológica justifica-se na sua proposta de buscar a compreensão do humano em 

seu cotidiano vivencial, por meio da descrição do mito Santa Menina experienciado 

pelos entrevistados, cujas falas nos permite uma aproximação com elementos 

essenciais a sua sustentação como divindade e como elemento que se enraíza e pode 

se perpetuar na cultura de um povo. 

Etimologicamente, o termo fenomenologia é formado através das palavras 

“fenômeno” e “logia”. Esta última, de modo geral, é definida como “estudo, ciência”. O 

termo “fenômeno”, por sua vez, é conceituado a partir de lugares teóricos e pontos de 

vistas diversos. O dicionário Houaiss (2001) nos oferece, por exemplo:  

1. tudo o que se observa na natureza;  

2. fato ou evento de interesse científico, que pode ser descrito e explicado 

cientificamente;  

3. apreensão ilusória de um objeto, captado pela sensibilidade ou também 

reconhecido de maneira irrefletida pela consciência imediata, ambas incapazes de 

alcançar intelectualmente a sua essência. 



É possível perceber, minimamente, que há uma diferença entre as concepções 

1 e 3, haja vista que, tudo que observa pode ser ilusório, sem que o fenômeno se 

mostre em essência ou verdade. 

Assumir uma posição fenomenológica, como defendemos em nosso trabalho, 

é, antes de tudo, filiar-se a uma posição teórica em torno da Fenomenologia. Não 

faremos um detalhamento sobre a história da Fenomenologia ou sobre suas escolas, 

seja na figura de Hegel, Kant, Heidegger, Merleau-Ponty, dentre outros. 

Consideremos as principais características da fenomenologia como descrita 

por Husserl (1986). O autor, considerado um dos maiores fenomenologistas do século 

XX, concebe a Fenomenologia como ciência que busca descrever os fenômenos. Na 

posição de Husserl, a fenomenologia é uma ciência e um método que busca a 

universalidade das vivências singulares.   

Segundo Triviños (1987, p.45), a idéia fundamental da fenomenologia de Husserl 

é a noção de intencionalidade que, de modo amplo pode ser compreendida como  

a tendência para algo que, no caso de Husserl [...], é a 
característica que apresenta a consciência de estar orientada 
para um objeto. Isto é, não é possível nenhum tipo de 
conhecimento se o entendimento não se sente atraído por algo, 
concretamente por um objeto. 
 

Neste ponto, acredita Trivinõs (1987, p. 45) que, segundo Husserl, não poderia 

existir objeto sem sujeito. Para esse autor, o conceito de intencionalidade é importante 

para a fenomenologia, posto que a vivência e a consciência são concepções básicas 

para ela.  

É um caminho significativo para o pesquisador que, a partir de suas 

inquietações, busca o fenômeno através de quem vivencia uma determinada situação. 

Esse caminhar fenomenológico, segundo Rezende (1990), é a opção por um estilo de 

trabalhar, de pensar, de agir, de discursar e de se posicionar diante dos homens, do 

mundo, da história e da sociedade. 

Apoiados por essa linha de pensamento, nossas inquietações levaram-nos à 

questão-título deste trabalho: Com quantas ave-marias se faz uma santa? Esse não é 

um questionamento cuja resposta é imediata. Por si só, demonstra uma carga subjetiva 

que nos conduz a buscar, nas vozes de cada um dos personagens envolvidos no mito 

Santa Menina, a fenomenologia de uma ossatura de discurso – a narrativa – que 



permite sua resistência no tempo, se retroalimenta e pode se perpetuar de boca em 

boca, participante da cultura de uma comunidade. 

Se há, portanto, uma Pragmática do Saber Narrativo, uma Pragmática do 

Sistema Trinitário, isto implica dizer que há, também, uma possibilidade de olhar para 

essa pragmática a partir de uma posição fenomenológica, visto que sua descrição pode 

ser evidenciada, observada.  

Por outro lado, o que esse saber e essa pragmática sustentam e como isso se 

sustenta é um fato que não pode ser negligenciado. Há questões internas a essa 

sustentação que, embora pertinentes, não podem ser exploradas a contento nesse 

trabalho.  

Essa sustentação de um mito religioso passa por outros caminhos, pela 

identidade de um povo, pela identificação, pela necessidade que ele tem de acreditar, 

de perpetuar suas crenças. Como anunciam nossos entrevistados em suas falas:  

Então, foi uma história que todo mundo viu, que todo mundo 
participou... Muita gente tá viva ainda e viveu essa história, mas 
não registraram. Mas na hora que alguém quer registrar, quer 
escrever, quer contar, eles não... Eles não querem que conte... Tá 
entendendo? Não quer... Mas... Não sei se é porque agora é 
tarde. Mas será tão tarde assim? (Auxiliadora Fernandes). 
 
É tanto que quando eu estou no Monte, eu sempre gosto de frisar 
essa história, sabe? Porque o povo não relata. Quem ta lá nunca 
diz assim... Quando chega no cantinho onde Ela está... Naquela 
outra... Não conta a história. Eu sempre, eu estando lá, eu conto. 
Eu junto gente contando a história da Santa Menina, porque só 
existe aquele caminho de romaria por causa da Menina (Maria 
das Graças Pereira Cruz).  

 

Há uma necessidade de contar a história, de alimentá-la. Identidades individuais 

e coletivas. Embora não nos detenhamos nessas questões, sabemos como elas são 

importantes e requerem nosso olhar em investigações posteriores.  

Embora tenha me colocado como pesquisador, não posso deixar de mencionar 

que minha vivência pessoal como morador inserido na comunidade me fez refletir 

sobre o ser humano que sou e que, de modo único e singular, também vivenciei, como 

participante daquela manifestação popular, do culto religioso perpetuado através da 

oralidade e do fazer cultural de minha gente. Além disso, não encontrei, no discurso 

explicativo formal, ou seja, na literatura ou em escritos oficiais, o caminho para 

responder às inquietações relacionadas ao culto da Santa Menina.  



Nesse sentido, a partir de um olhar e ouvir atentivo refleti sobre a falta de 

atenção àquelas vozes, para conduzir-me à compreensão do grande vazio que se 

estabelece entre a memória e o silêncio gerado pelo não florescimento de suas raízes, 

ora superficiais, ora fincadas nas profundezas do conhecimento popular. A 

necessidade de sustentar a história da Santa é exemplificada na fala de Maria das 

Graças Pereira Cruz: “É tanto que quando eu estou no Monte, eu sempre gosto de 

frisar essa história, sabe? [...] Eu sempre, eu estando lá, eu conto. Eu junto gente 

contando a história da Santa Menina, porque só existe aquele caminho de romaria por 

causa da Menina” 

Reconhece-se também a lacuna existente na trajetória historiográfica da 

oralidade marcada pela contação de casos de devoção e pelo silenciar das vozes  

imposto por uma ordem específica, como se anota na fala de  Auxiliadora Fernandes: 

“Eles não querem que conte... Tá entendendo? Não quer”. 

Há identidade na sustentação da Santa Menina, há identificação de um povo ao 

repetir a história. São questões que, como anunciamos, excedem esse trabalho, mas 

que nos enviarão a uma continuação e aprofundamento em nossas análises em um 

momento futuro. 

1. 3    A relação testemunha-entrevistador 
 

Nossa escolha do método para a realização de entrevistas baseou-se em 

determinados princípios que nortearam a relação testemunha-entrevistador mesmo 

antes da coleta das fontes orais. Por isso, a coleta dos registros orais ocorreu mediante 

os passos indicados por Tortier-Bonazzi (2002), compreendendo: a seleção das 

testemunhas, o lugar das entrevistas, o roteiro das entrevistas e a transcrição do 

material gravado. Partindo dos encaminhamentos propostos por Both (2002, p. 83.), 

foram realizadas entrevistas com pessoas de três gerações, privilegiando-se sujeitos 

da terceira idade. Escolha essa fundamentada na concepção de que:  

 
as lembranças dos mais velhos podem contribuir para o 
enriquecimento da percepção dos mais jovens, indicando por 
onde anda o sentido, o sofrimento, a virtude e o vício, a grandeza 
e a pequenez do destino humano dado por aqueles que andam 
embarcados pelo mesmo destino.  

 



O ato de entrevistar alguém pressupõe ainda a guarda do silêncio e o 

aprendizado da audição da narrativa que está sendo proferida. Conforme Tortier-

Bonazzi (2002, p. 234): 

 
Deve-se adaptar-se à psicologia da testemunha, respeitá-la, estar 
disposto a tomar pacientemente a conversa, suscitar a recordação 
através de um questionamento discreto se a testemunha for 
pouco loquaz, orientá-la sem precipitação, não a impedindo de 
perder-se em digressões, caso ela o seja em demasia, repetir em 
voz alta suas palavras se estas não forem claramente audíveis, 
procurar não falar ao mesmo tempo em que ela, não insistir 
quando evita uma recordação dolorosa, não se precipitar em 
perguntar de novo porque as recordações precisam às vezes de 
um tempo para vir à tona, repetir a mesma pergunta de diferentes 
maneiras para tentar vencer resistências.  

 
O contato com os entrevistados desta pesquisa iniciou-se a partir das 

comemorações da Festa de Nossa Senhora das Graças, ocorrida na segunda quinzena 

do mês de novembro. Uma aproximação bastante apropriada ao mundo e à vida de 

nossos depoentes.  

Nossa busca iniciou no momento em que comunicamos através da rádio 

comunitária local nossa intenção de entrar em contato com pessoas que pudessem e 

desejassem nos contar sobre a história da Santa Menina. Certos ouvintes da estação 

de rádio nos procuraram e informaram sobre pessoas que sabiam da história e 

poderiam falar sobre ela. 

Procuramos, então, os entrevistados nas suas residências para relatar a 

proposta de estudo e verificar a possibilidade da marcação das entrevistas. Nessa 

ocasião, os entrevistados foram informados, verbalmente, sobre alguns aspectos 

importantes do estudo como: objeto, objetivo, questionamentos e coleta dos 

depoimentos.  

Em nossa investigação, as entrevistas foram realizadas de forma a deixar os 

entrevistados confortáveis com suas falas, evocando suas memórias, essenciais à 

proposta de nosso trabalho. Utilizamos uma câmera de filmagem digital, registrando, 

aproximadamente, uma hora de gravação para cada entrevistado. Eles também foram 

fotografados. A entrevista foi semi-estruturada ou semidirigida partindo da contribuição 

pessoal experimentada por cada entrevistado ao narrar suas experiências pessoais 

relacionadas ao fenômeno em questão e, também, advindas do convívio com terceiros 

(Triviños, 2007; Tortier-Bonazzi, 2005). Adotamos esse procedimento de entrevista 



buscando “um meio termo entre um monólogo de uma testemunha e um interrogatório 

direto” (Tortier-Bonazzi, 2005, p.237). 

O pesquisador não toma partido, não tem uma posição prévia. Todavia, o 

pesquisador dessa entrevista está também marcado pela história da Santa Menina, ele 

nasceu na cidade de Florânia e tem em sua trajetória de vida uma participação como 

ouvinte e contante do fenômeno (Santa Menina) que ele mesmo vai buscar. Mas ele 

quer ir mais fundo, quer ouvir da boca dos que vivenciaram o acontecimento e dos que 

testemunham pela sua fé e crença, e dos que fazem questão de falar para que a 

história se mantenha viva na memória dos habitantes da cidade de Florânia, como já 

percebido na fala de Maria das Graças Pereira Cruz que demonstra a intenção da 

perpetuação da história. 

O entrevistador desse trabalho está diretamente ligado às informações que ele 

próprio busca. Pesquisador e entrevistador, desse modo, terminam confundindo-se em 

um só, misturando suas inquietações, suas buscas. Por outro lado, procuramos nos 

distanciar na medida do possível, buscando todo o rigor que uma pesquisa científica 

exige. A pesquisa semi-dirigida nos foi interessante pelo fato de que não dispúnhamos 

de um questionário fixo, evitando que as questões ficassem amarradas a ele e não ao 

andamento das vozes dos entrevistados.  

Por outro lado, havia, nas mãos do pesquisador um fio que pudesse delinear o 

rumo, para que a entrevista fluísse em seu ritmo e não se perdesse em digressões que 

não interessassem à pesquisa.  

Foram feitas 14 entrevistas, das quais serão utilizadas três (grifo nosso) de 

modo mais consistente para o desenvolvimento desse trabalho. Não deixamos de lado 

outras falas – como o fizemos no capítulo 1 – que pudessem delinear os objetivos do 

trabalho, a composição do objeto em estudo e análises.  

Na tabela abaixo, estão descritos os nomes dos entrevistados, data e duração 

da entrevista: 

 

Entrevistados Data Duração da 
entrevista 

Auxiliadora Fernandes 11.04.2006  1 hora 
aprox. 

Antônia Duarte 
Robson 

06.06.2006  1 hora 
aprox. 

Ana Maria Azevêdo 
Souza 

06.06.2006  1 hora 
aprox. 



João Bernardo 10.04.2006  1 hora 
aprox. 

 Antônia Bandeira  06.06.2006  1 hora 
aprox. 

Tomaz Galdino 10.04.2006  1 hora 
aprox. 

Antônia Galdino 10.04.2006  1 hora 
aprox. 

Fernando Brito 10.04.2006  1 hora 
aprox. 

Severina Brito 10.04.2006  1 hora 
aprox. 

Maria Emídia da Silva 11.04.2006  1 hora 
aprox. 

Maria das Graças P. 
Cruz 

11.04.2006  1 hora 
aprox. 

Flávio José Oliveira 
Silva 

11.04.2006  1 hora 
aprox. 

Luzia Cosme 06.06.2006  1 hora 
aprox. 

Carlos Lira 06.06.2006  1 hora 
aprox. 

 

 

 

 

 

A eleição dos três entrevistados e dos usos de suas falas com maior 

recorrência nesse trabalho também se justifica, especialmente, pelas seguintes razões: 

Auxiliadora Fernandes, por ter escutado a história de sua avó, ocupou em um tempo 

anterior a posição de “tu”; Antonia Duarte Robson, por ter vivido na época do achado 

do corpo da Santa Menina, manteve relação direta com os personagens principais da 

história, o que mostra que a história da Santa Menina é recente e atravessada por 

elementos e circunstâncias especiais que permitem legitimar a sacralidade de um 

“Ser”; João Bernardo – que também manteve relação direta com o acontecimento – por 

estar em uma posição de silêncio; falecido, não pode mais ocupar a posição de “eu”. 

Seu lugar é de um “ele” que retroalimenta a história e que, posteriormente, estará 

inserido em expressões como “a população”, “o povo que viveu em 1947 e vivenciou o 

fato”, dentre outras.  

Nos momentos que precederam à coleta dos depoimentos, foram esclarecidos e 

ajustados alguns aspectos importantes para a realização das entrevistas, tais como: a 



abordagem dos apontamentos acerca do envolvimento dos entrevistados com os 

objetos da pesquisa e a utilização dos equipamentos de filmagem e gravação de voz. 

Esses momentos possibilitaram, de forma gradativa, o distanciamento de uma 

postura pré-julgadora e o despojamento de pressupostos. Ao assumir e manter a 

postura fenomenológica desenvolveu-se a relação empática fundamental à coleta de 

depoimentos mediante à entrevista decisiva ao propósito de aproximação e encontro 

com o outro, como possibilidade de compreensão. Segundo Carvalho (1991), é o 

exercício que nos prepara para que, através da entrevista fenomenológica, possamos 

captar a maneira do outro vivenciar o mundo ou estar no mundo. 

Entrar em contato com a vivência dos crentes no culto das Santas, através de 

suas falas originárias, possibilitou vê-los como pessoa no seu cotidiano, na intimidade 

de seus lares, como se mostram com os seus modos próprios de ser.  

Após o registro da oralidade, tornou-se necessário o trabalho de transcrição das 

falas. Já que estamos também falando de História Oral, consideramos as impressões 

dos historiadores quando enunciam que a transcrição pode trazer vantagens e 

desvantagens para a análise do material. Segundo a visão corrente entre os 

historiadores, a transcrição possibilita uma análise do discurso das palavras transcritas 

dentro da perspectiva francesa ou da semiologia, enquanto a escuta em sua brevidade 

deixaria à margem o aprofundamento do significado das palavras gravadas. Para os 

arquivistas essa querela assume outro contorno, uma vez que “o fato de ler em vez de 

ouvir priva o historiador de muitas contribuições da forma oral: entonação, ênfase, 

dúvidas, rapidez ou lentidão nas reações, risos, repetições; – o privilégio da leitura 

pode renunciar à escuta”, conforme destaca Tortier-Bonazzi (2005, p. 237). De 

qualquer modo, assumimos que sempre se perde algo, que é necessário fazer 

recortes, eleger um aspecto de um fenômeno, dada a impossibilidade de dizer tudo 

sobre ele.   

Seguimos alguns critérios sugeridos por Tortier-Bonazzi (2005), no que se refere 

ao processo de catalogação dos dados: realizamos as transcrições das entrevistas, 

após a coleta, seguindo os procedimentos de natureza técnica, como: o uso de 

reticências para assinalar as dúvidas, os silêncios e as rupturas sintáticas; a 

organização do texto em parágrafos, atentando-se para a pontuação; o uso dos nomes 

próprios dos entrevistados, com seu consentimento.  

Após entrevistar cada depoente procurávamos incursionar, mesmo que de forma 

incipiente, no movimento próprio de cada sujeito, numa tênue diligência mental. Era 



preciso voltar à atenção para o mundo próprio da linguagem, da totalidade das 

palavras, dos gestos, do silêncio, do tom de voz e da expressão facial, como o primeiro 

ensaio de captação do sentido, a partir do modo singular e único de cada humano 

intencionar o mundo. Um espaço próprio, individual partilhado com outras experiências 

permitindo-se tornar coletivo, mantendo seus aspectos próprios sem macular as 

sensações alheias às suas. 

Nesse sentido, um lugar individual, uma memória individual, partilhada por 

outras, tornando-se coletiva e legitimando a história da Santa Menina.  

Da obtenção dos depoimentos passou-se à transcrição e à leitura preliminar. Um 

retorno ao momento do encontro, no intuito de tornar cada relato familiar. Um 

movimento constante de ler, sem ajuizar ou ter a preocupação interpretativa do ali 

expresso.  

Após desenvolver esse procedimento para cada depoimento em separado, deu-

se a tarefa de fazer e refazer várias leituras seqüenciais da totalidade do coletado na 

tentativa do alcance do que os sujeitos expressavam em seus relatos, a partir de suas 

histórias de vida, de seu ouvir falar, dirigidas pela questão norteadora da pesquisa e 

mediadas pela empatia. As três entrevistas, por sua vez, encontram-se, na sua íntegra, 

a esse trabalho. 

Com a leitura atentiva, era chegada a hora de iniciar a apreensão dos 

significados atribuídos pelos depoentes ao mito religioso. Eles mostravam-se através 

dos seus sentimentos, pensamentos, ações e percepções contidos em suas 

descrições. Ao presenciarem os acontecimentos da época, em que o fenômeno fora 

desvelado ou terem no seio familiar entes que participaram de tais ocorridos, esses 

sujeitos foram preenchidos por uma gama de sensações externadas pela oralidade 

com detalhes tão requintados que permitimo-nos imaginá-los capazes de criar um grito 

próprio e ecoarem aos quatro ventos, numa tentativa desenfreada de preenchimento do 

abismo silenciador que lhes fora legado.  

Nas vozes de duas entrevistadas, por exemplo, Maria das Graças Pereira Cruz e 

Luzia Cosme, observamos que à revelia de um poder maior institucionalizado, deu-se 

uma comoção popular e um sentimento de indignação à propósito de atos ordinários, 

para aplacar uma possível desordem causada pelo fenômeno. 

 
E quando foi com quase um ano veio a imagem em forma da 
“menina”, do jeito que foi encontrada. Só que o padre Ambrósio e 
o bispo não aceitaram que ali fosse uma santa. Aceitaram como 



um caso natural que uma menina, uma criança morreu e foi 
encontrada. [...] O padre não acreditava e até hoje tem padre que 
não acredita. Guardaram essa imagem na casa do padre por 
muitos anos, por 50 anos. Aí começou, né? o povo a fazer 
romarias, a fazer promessa pra aquela Santa Menina [...] e serem 
validos. E começou a fé.       Você sabe que a fé é que move o 
homem, né? E todo mundo começou a vir [...] e sentir-se 
recebendo benção dessa criança                
(Maria das Graças Pereira Cruz).  
 
Eu trabalhava na casa do padre com 13 anos [...] E depois 
pegaram o povo atrás de saber e o padre recolheu a Santa. Aí eu 
disse: por que esconderam a Santa Menina? A imagem, porque o 
corpo levaram (Luzia Cosme). 

 

Na primeira fala, é expressivo o fato de que se assume que o povo faz romarias 

e promessas, recebe bênçãos e é valido pela Santa Menina. Nesse sentido, se a igreja 

não aceita, oficialmente sua canonização, parte da comunidade a sacraliza, atribuindo 

à Santa Menina juízos de valor como a qualquer outro santo oficial. Já na segunda fala, 

a Igreja da cidade de Florânia obtinha uma imagem representando o corpo da menina, 

que era exibida, mas, dada a grande curiosidade, a Igreja decidiu recolher a estátua. 

Mas o povo já estava preso ao fenômeno, ao mistério: “Por que esconderam a Santa 

Menina?” 

Demos ouvidos às vozes sobre o mito da Santa Menina na tentativa de 

compreendermos esse fenômeno a partir daqueles que, como sentido, tem na 

oralidade, a vivência de construção da história, do encontro consigo mesmo, com o 

mundo e com o outro – mesmo que este seja invisível, imperceptível ou indizível. 

O olhar compreensivo que essa abordagem possibilitou não se refere a um mero 

conhecimento objetivo através da capacidade de sentir o que o outro vivencia. Diz 

respeito ao poder de captar as possibilidades que cada um é no contexto do mundo em 

que cada presença existe e compartilha experiências. 

No compartilhamento da experiência, no diálogo, nas falas que rememoram 

outras falas, nas vozes que se fiam e se tecem, uma memória vai prendendo os 

homens em um mesmo mundo, em uma mesma crença.  

É necessário entender, portanto, como esse fio é tecido, como a Memória aí se 

estabelece na História Oral e nas falas dos sujeitos que contam os fatos. Trataremos 

dessa questão na terceira parte de nosso trabalho. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
 



A INCERTEZA DA PALAVRA: HISTÓRIA OU MITO? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando falamos de “mito”, recorremos a essa palavra para tentar dar conta de  

uma diversidade de questões, pois a própria palavra se presta a acepções 

diversificadas . Daí a dificuldade de se conceituar o que seja “mito”.  

Esse termo percorre acepções variadas, como aquela que está nos grandes 

mitos clássicos, a exemplo de Édipo Rei, a que se encontra no senso comum como 

quando dizemos que “Pelé” é o rei ou o mito do futebol ou que “Airton Senna” é um 

mito. Ela também se encontra na literatura religiosa, fazendo confundir aí mito com 

“sagrado”. Quando sefala em mitos ou narrativas míticas, podemos nos referir ao “mito” 

em sua acepção mais comum, mais dicionarizada, qual seja: 

1. relato simbólico, passado de geração em geração dentro de um grupo, que narra 

e explica a origem de determinado fenômeno, ser vivo, acidente geográfico, 

instituição, costume social, etc. 

2. representação de fatos e/ou personagens históricos, frequentemente 

deformados, amplificados através do imaginário coletivo e de longas tradições 

literárias orais ou escritas (Houaiis, 2001). 



Decerto que nosso objeto de estudo é a “Santa Menina”, e justamente por chamá-

la de “santa”, é necessário também, retomar, mesmo que numa significação incipiente 

e dicionarizada, os significados que a ela se prendem: 

1. que pertence à religião ou aos ritos sagrados; relativo à divindade, a Deus; que 

serve a algum uso sagrado. 

2. que ou aquele que foi canonizado e/ou a quem os fiéis rendem culto. 

É aqui que cruzamos as duas palavras “mito” e “santa” para nos referir-mos à 

Santa Menina. A Santa Menina passa a ser lida aqui como um mito religioso, que, 

embora não autorizado pela “voz” da Igreja, tem na “voz” do povo de uma região 

específica, seu espaço de culto e adoração.  

Para entendermos como o culto religioso à Santa Menina se sustenta, não 

podemos deixar de lado a literatura construída acerca do mito e sua eficácia simbólica. 

Nesse sentido, Lévi-Strauss (1967) é preponderante em nosso estudo. Essencialmente 

quando tomamos as considerações de Dufour (2000) sobre o relato e a transmissão do 

relato. O que implica dizer, sobre o  mito, sua transmissão e, a pragmática dessa 

transmissão. 

A palavra “mito” evoca uma série de questões, uma vez qua se presta a 

acepções diversificadas. Em sua acepção mais corriqueira, o mito pode ser entendido 

como uma história falaciosa, uma invenção. Essa acepção se aproxima dos usos mais 

corriqueiros da palavra “lenda”. A fala de Auxiliadora Fernandes é identificadora da 

forma como a palavra lenda é empregada em algumas situações para desviar a 

atenção dos fiéis ao culto da Santa Menina: 

 
Mas eu acho que é muito mais por causa da lenda ou da história da 
menina. Lenda não, não é lenda não, é história real da menina que 
acharam lá essa Santa Menina. O pessoal vai muito mais por isso, 
porque por Nossa Senhora em qualquer lugar tem, em qualquer lugar 
tem, né. A Nossa Senhora tá no céu, tá a imagem em qualquer igreja. A 
devoção maior é por causa da história da Santa que tiraram de lá, da 
menina. A Igreja não aceita, não aceita que ela seja santa. Mas é um 
santo, é um tipo de santo que é do povo, é da população. A Igreja não 
aceita, mas o povo aceita e já aceitou e já adotou. Não tem como 
esconder (Auxiliadora Fernandes). 

 
 

Ao dizer “não é lenda não, é história real”, bem como “é um santo, é um tipo de 

santo que é do povo, é da população. A Igreja não aceita, mas o povo aceita e já 

aceitou e já adotou”, Auxiliadora  Fernandes nos faz rever a noção de mito com a qual 



estamos lidando nesse trabalho. Nenhum dos depoentes faz uso da palavra “mito”. 

Eles tratam o fato como “história”, a “história da Santa Menina”. O próprio entrevistador 

assim o faz ao perguntar:  

 

Auxiliadora, aqui tem a história de uma santa no Monte, que 
história é essa? 
 
Dona Toinha, como é que foi o primeiro contato com essa história, 
que a senhora lembra? 
 
João, a gente tá querendo saber essas histórias do aparecimento 
da Menina. Quando é que começou essas histórias aqui em 
Florânia? 
 

  

 Se o entrevistador chama de história não o faz por acaso ou porque ele assim o 

queira,  mas que em Florânia é assim que o fato é denominado. 

O mito da “Santa Menina”, encontra na tradiçao oral sua expressão mais rica e é 

através dessa tradição, de sua pragmática que observaremos como ela foi construída, 

se mantém e se sustenta, estando encravada na psiquê dos habitantes da cidade e 

aflorando através de dizeres que a gerem, nutrem e a reinvestem  continuamente, à 

revelia dos discursos que não autorizam o culto ao referido mito.  

Para tanto, nosso trabalho investigará alguns elementos que parecem 

essenciais à compreensão de  nosso objeto, quais sejam: 

a) circunstâncias históricas que envolvem o aparecimento do mito/culto à Santa 

Menina; mistério do corpo santo: onde está, porque desapareceu, porque a 

Igreja não fala sobre o o que aconteceu; 

b) similitude entre o mito da Santa Menina e outros mitos;  

c) imaginário e simbólico que movimentam a fé, a crença na santidade da Menina – 

esse imaginário é recorrente em outros mitos;  

d) repertório das relíquias ou de elementos concretos que sinalizam a fé e a 

manifestação do povo; relíquias que presentificam a Menina (espaço físico onde 

o corpo foi encontrado, o pé de umburuna). 

São esses elementos que, em sua virtualidade, delineiam não apenas essa 

narrativa mítica, mas se acomodam na tradição oral das pragmáticas dos grandes 

relatos míticos. 



A Santa Menina participa da identidade de uma pequena cidade do sertão 

potiguar, Florânia, e veremos, também, como a população reinveste e participa dessa 

mantenção, passando da história de uma menina que se perdeu em uma mata para um 

milagre, qual seja uma espécie de mensagem divina anunciada sobre o corpo.  

Nosso trabalho, por esse caminho, delineia não somente a história de um lugar, 

mas a história de uma cidade, de sujeitos específicos em um determinado contexto 

sócio-histórico. Daí, nossa perspectiva está alinhada a um trabalho etnográfico, 

registrando elementos da cultura de um povo.   

Nossa pesquisa não nos coloca em posição de tomar parte nos valores que 

envolvem a fé da população no mito em estudo. Se, em algum momento, em alguma 

parte desse trabalho, algo escapa, é porque é da natureza da própria linguagem, 

escapar sempre aos domínios do sujeito, seja na sua escritura, seja na exposição de 

sentidos.  

Nosso trabalho se faz das escutas. Nossas escutas são as vozes das pessoas 

que nos cederam suas falas. Elas serão nesse trabalho basilares para investigar cada 

questão, anunciada na introdução. 

Assim, as divindades humanas relatadas em descrições orais, mitificam-se a 

partir do momento em que os indivíduos da comunidade começam a epifanizar estas 

imagens, sem se preocupar em questionar sua origem pessoal ou histórica. 

 Percorrendo pelo entremeado mundo imagético, evidenciamos que o objeto da 

pesquisa em questão nos apresenta um mundo onde o real é (re)construído não 

modificando a realidade em si, mas acrescentando a ela espaços por onde passa o 

imaginário popular.  

Para Eliade (1996), as evidências não palpáveis que se fixam no inconsciente 

coletivo representam os símbolos produzidos e construídos socialmente, os quais 

denotam a idéia representativa de uma realidade. Na acepção do autor “as imagens 

mentais podem se tornar símbolo, quando se tornam familiares dentro de uma 

sociedade a ponto de ultrapassar seu sentido geral e imediato” (Eliade, 1996, p. 157). 

 Os símbolos podem evocar diferentes olhares e entendimentos diversos, pois 

estão relacionados com a subjetividade, podendo tanto ser causadores de 

contentamento, como de desprezo. Portanto, eles têm essa característica de aflorar 

sentimentalidade que, na verdade, são reflexões de nossas experiências com os 

objetos simbólicos. É relevante destacar que os símbolos religiosos não são 

representações individuais, mas coletivas e mesmo com a interferência do homem, não 



se tornaram símbolos de uma hora para outra, para serem de fato aceitos passaram 

por inúmeras transformações. 

 O maior objetivo dos símbolos religiosos é dar sentido à existência do homem, 

transcendendo os limites da vida e dando-lhe a oportunidade de alcançar a plenitude.  

Eis então o sentido do símbolo, que é justamente o de possibilitar ao homem que 

possa representar o seu mundo e que ao fazer isso, ele possa ultrapassar a dimensão 

do real, dando então uma significação à sua existência. 

 Diante da construção simbólica produzida pela sociedade, cabe interpelar então, 

qual seria o espaço do imaginário, ou seja, que relações teriam esse fator com os 

simbolismos gerados coletivamente?. Ao evocar imagens e símbolos para representar 

um determinado fato social, um grupo estará alimentando o imaginário, o que implica 

dizer que este se expressa por meios de símbolos para reconstruir o mundo real. 

Segundo Geertz (1978), o imaginário mantém uma flexibilidade na manipulação das 

imagens, de tal forma que distorce, inventa, sintetiza ou funde ao representar a 

realidade. “O pensamento imaginário nada mais é do que construir uma imagem do 

ambiente fazendo ele correr mais depressa que o ambiente” (Geertz, 1978, p. 185). 

 A adoração às personagens sacras percebidas na sociedade floraniense, 

notadamente, deve resguardar em seu ambiente uma gama de elementos simbólicos 

que se sobrepõem ao lugar, fazendo com que tenhamos tais elementos como a 

representação de uma realidade. Isso implica afirmar que são representações mentais, 

que em essência não é algo concreto, material, palpável, mas que fala por elas 

mesmas.  

 Se as lendas (re)contadas, os mitos (re)criados servem, em um primeiro 

momento, para tecermos uma leitura de como o homem devoto representa a sua 

identidade cultural, é nos momentos de sociabilidade, durante os cultos religiosos por 

exemplo, que ele também vê o seu mundo sendo (re)construído. O depoimento de Ana 

Maria Azevêdo define a construção de sua identidade cultural: 
 
As pessoas se tornam forte com a religião. É esse grito, é essa 
coisa de dizer assim: eu posso porque eu tenho o meu santo, 
não é? Não é só aquela história de dizer: o santo está aqui 
institucionalizado, canonizado. Não, a população diz: eu tenho 
o meu santo; eu não posso gastar milhões canonizando ele em 
Roma, mas eu canonizo ele; eu sou forte. Eu como boa 
floraniense, prego minha santinha também na parede porque é 
minha cultura e não me concebo sem cultura; eu estaria 
assim... sem raiz, solta (Ana Maria Azevêdo) 

  



Na medida em que o homem passa a utilizar sua capacidade imaginativa, 

metaforicamente, a partir de suas interações com o mundo real, ele passa também a 

criar seu imaginário – na verdade trata-se de uma visão ou visões de mundo. Olhares 

que se entrecruzam na materialização do mito religioso cultuado em Florânia, uma 

simbologia multifacetada à qual a depoente Ana Maria Azevêdo aplica o seu ponto de 

vista: 

Então, as pessoas não lembram muito do próprio corpo 
porque foi embora logo. Lembram da imagem que veio 
com os braços que tinham que ser montados, que era 
guardado numa caixinha etc. Por isso que em dado 
momento as pessoas não sabem se referir, acham que 
aquilo ali é o corpo. Não, aquilo é uma imagem 
confeccionada de gesso: a de Santa Menina, que está na 
capela dos milagres e a de Nossa Senhora das Graças, 
no santuário. São esses dois momentos que, muitas 
vezes, as pessoas não sabem delimitar (Ana Maria 
Azevêdo). 

As representações do mundo feitas pelos homens refletem os seus valores e 

escolhas em um dado momento da existência, o que incide sobre o caráter subjetivo da 

imaginação, bem como do imaginário. Quando um habitante floraniense afirma, em 

conversas informais, que em momentos de aflição reza e vê a Santa Menina, no âmago 

de sua rudimentar sabedoria, ele corrobora Merleau-Ponty (1971, p. 08) quando 

confessa: “a cada instante sonho em torno das coisas, imagino objetos cuja presença 

não se misturam ao mundo, estão diante do mundo, no teatro do imaginário”.  

A sociedade produz um imaginário como condição fundamental para seu 

funcionamento. Para tanto, tal produção ocorre em uma base cultural que obviamente 

mantém seus rituais, cerimônias, objetos culturais. “A cultura é meio pelo qual os 

indivíduos transformam o fenômeno cotidiano do mundo material num mundo de 

símbolos e significados, ao que dão sentido e atrelam valores” (Hall, apud Corrêa, 

1999, p. 25). 

Um santo, na sua acepção mais geral pode ser entendida como um mito 

religioso. O mito, a partir de Lévi-Strauss (1967), ganha contornos de um relato 

simbólico, que seria passado de geração em geração dentro de um grupo. Nesse relato 

estariam representadas fatos e/ou personagens históricos, “amplificados através do 

imaginário coletivo e de longas tradições literárias orais ou escritas” (Houaiss, 2001). 

É aqui que cruzamos as duas palavras “mito” e “santa” para nos referir-mos à 

Santa Menina. A Santa Menina passa a ser lida aqui como um mito religioso, que, 



embora não autorizado pela “voz” da Igreja, tem na “voz” do povo de uma região 

específica, seu espaço de culto e adoração.  

O mito da Santa Menina, encontra na tradiçao oral sua expressão mais rica e é 

através dessa tradição, de sua pragmática que observaremos como ela foi construída, 

se mantém e se sustenta, estando encravada na psiquê dos habitantes da cidade e 

aflorando através de dizeres que a gerem, nutrem e a reinvestem continuamente, à 

revelia dos discursos que não autorizam o seu culto.  

É necessário referir-se mais uma vez ao fato de que, em nenhum momento os 

informantes fizeram referência à palavra “mito”, mas à “história” da Santa. Que seja 

uma história, ela carrega, as características, os traços recorrentes e os conteúdos dos 

mitos estudados por Lévi-Strauss (1967).  

Pensamos na simetria da expressão “mito”/”história” dada sua eficácia 

simbólica, posto sustentar-se como representação que ganha fôlego para uma 

determinada sociedade, participando da formação cultural da mesma. Quando falamos 

em mito, não estamos mais que reativando o fato de que uma narrativa, um relato, não 

depende da idéia de verdade, posto realizar-se através de outra lógica.  

Estudando sobre os mitos, as crenças, Lévi-Strauss (1967) encontrou 

elementos recorrentes que se apresentavam em um mito ou outro. Esses elementos 

constituem o que ele denominou de “mitemas”. Seria uma espécide de esqueleto 

estrutural que faria com que as histórias míticas estivessem presas umas às outras por 

estruturas que se repetiam, indicando que certos mitos poderiam ser apenas uma 

versão de outro. A exemplo de Nossa Senhora Aparecida, Padre Cícero, Frei Damião, 

Frei Galvão, Irmã Dulce, Francisca, entre outros. 

A Santa Menina traduz as estruturas, “os mitemas” recorrentes para a 

santidade, às quais citamos algumas, consoante excertos de nossas entrevistas: 

 

1. a revelação, o sonho:  
 
[...] o frei Otávio durante muito tempo tinha sonhado que numa 
cidadezinha pequena, no alto sertão, tinha uma cruz de serras – três 
serras formando uma cruz, e numa dessas, num desses braços de cruz 
tinha um mistério. Ele sonhou durante muito tempo, aí resolveu 
procurar. E procurou e encontrou a cidade e encontrou a tal cruz de 
serras (Auxiliadora Fernandes). 
 
Quando Ele chegou aqui não disse nada, procurando o Monte, “Serra 
Gorda”...tinha um sinal dele todinho...era aquele, o cabeço do 
Livramento, esse aqui e aquele outro” (Fernando Brito).  



 
Ele foi...ficou de frente,,, porque no sonho dizia: é  frente ao norte e fica 
do lado direito da montanha. Aí Ele disse: então não é aquela...não tem 
o Morro da Mucunã? aquela montanha? Ele disse não é essa, é aquela. 
É a do lado direito. Dito e feito (Luzia Cosme).  
 
Nós caminhamos com ele. Aí ele disse: Olhe, eu vou mostrar a vocês, 
olhe aquela serra. Aí mostrou aquela serra daquele lado ali que é 
direitinho a serra do monte e a serra que é o Monte. Nessas duas serras 
eu tive um sonho que é pra vir visitá-las. Já fui naquela e agora acabei 
de subir ali. Vocês já foram lá alguma vez? A gente respondeu que não, 
quem ia era o meu pai da gente (Antônia Duarte Robson). 
 
Deve ter sido um sonho. Ele passou poucos dias. Ele passou uns 20 
dias ou mais, num sei direito. Mas, que ele encontrou essa Santa e 
mandou o sacristão apanhar umas toalhas e água lá na casa do “véi” 
João Miguel, pra lavar (João Bernardo). 

 
 
2. os milagres: 

Aqui já teve tanto milagre. Muito milagre, muito. Vinha gente de 
todo canto pagar promessa, só pagar promessa (João Bernardo). 
Porque eu tive um sonho que ali existia um milagre. E esse 
milagre eu vou contar a vocês o sonho, foi um sonho. Esse 
milagre é um corpo, é uma menina que saindo com seus pais num 
ano de dificuldade que não tinha o que comer saiu a procura de 
alimentação e de trabalho (Antônia Duarte Robson) 
Mamãe apresentou uma espinha... uma espinha que chamam o 
povo a espinha perigosa, carnal, aí não ficava boa de jeito 
nenhum. Aquele caroço aqui assim lá nela. Naquelas épocas não 
tinha muita doença de câncer não. Só vi no sítio uma pessoa que 
foi Maria dos Anjos. Aí mamãe disse: vocês vão lá no Monte – 
não chamavam de santuário porque não tinha capela ainda – e 
me tragam ou folhas da imburana ou areia santa pra mim passar 
aqui e cheirar as folhas. Aí nós fizemos. Mamãe escaldou a 
latinha de... nós chamava potássio que é soda cáustica, né? Ela 
escaldou, lavou bem, enxugou e nós enchemos e trouxemos pra 
casa. Aí levamos a latinha, aí mamãe chegou... graças à Deus 
quando abriu... minha filha que perfume! A gente esfregava no 
corpo a areia de tanto cheiro do corpo santo. No outro dia ficou 
bem murchinha, parecia que não tinha tido nada. Minha 
mãe,minha mãe (Luzia Cosme). 
Eu vivia doente, mas um doente que eu nunca me entreguei, 
trabalhando sempre. Aí fui e falei com médico. Eu disse só queria 
com os poderes de Deus e de Nossa Senhora das Graças e da  
Santa Menina aparecesse um médico que descobrisse aquela 
doença em mim. Aí ele disse: a senhora já fez endoscopia, eu 
disse não. Aí foi ele disse, pois eu vou passar pra senhora fazer a 
endoscopia em Caicó. Aí foi feita e ele descobriu que eu tava com 
o câncer né? Aí eu me desesperei né? Mais eu queria que Nossa 
Senhora Menina me trouxesse eu viva pra minha casa pra eu 



organizar meus filhos do jeito que eu queria. Se Nossa Senhora 
Menina me trazer viva pra minha casa, nos dias que passar viva 
eu assistir missa, procissão, enterro, com os trajes dela. Como de 
fato que a saia dela é róseo e a blusa é azul. Aí quer dizer que eu 
fui valida porque fiz a cirurgia, vim pra casa e até hoje tô contando 
a história (Antônia Bandeira).  

3. as relíquias: 

Era um pé de imburana bem grande rapaz, pelaram. Só deixaram 
só o tronquinho. Pra fazer remédio, milagre (João Bernardo).  
Fazia chá. Cozinhava a casca de imburana (João Bernardo). 
Até com o chá da casca da imburana se curavam (João 
Bernardo). 
Elas chegavam lá, viam um pé de umburana muito grande, muito florido, 
com um perfume estranhíssimo, um cheiro muito estranho. A terra em 
volta da cova era um cheiro também muito grande, eles tiravam a areia 
e levavam. Levavam em vidro, levavam em sacola. Levavam a areia, a 
terra e o pé de umburana foi sendo destruído aos poucos. Você sabe 
que quando chegam ninguém mede distância. Tiravam casca, folha, 
arrancavam tudo. E era muita gente até que o pezinho de umburana se 
acabou, morreu, não resistiu. Eles levavam como se aquilo fosse a 
prova de alguma coisa milagrosa tinha acontecido ali. Era a prova, eles 
queriam uma prova. Então, eles levavam folha, casca, terra, tudo que 
encontrassem pra levar... Eles vinham desse sertão aí afora, de muitos 
lugares. Eles queriam levar aquela prova. Não vivi na época, mas pelo 
que me contam era um movimento muito grande (Auxiliado Fernandes). 
 
Tinha sido através desse sonho que tinha chegado até essa umburana 
e que ela exalava um perfume e aquele perfume era um dos sinais do 
que existia nesta umburana (Antônia Duarte Robson). 
 
Aquela fotografia daquela umburana, pra mim eu me vi debaixo 
daquela umburana. Era aquilo e ainda mais frondosa. Você não 
viu que tem uma fotografia bem legal da umburana bem grande, 
que só resta agora aquele toco, como se diz, ali. Mas a umburana 
era aquela que tem toda frondosa lá, cheia de gente embaixo. Era 
linda! Mas o povo carregava as folhas, os galhos pra fazer chá 
(Antônia Duarte Robson). 
Antes da capela, primeiro foi a missa na umburana. Aí ficaram 
celebrando missa (Fernando Brito).  
 
 

4. o culto: 

E quando foi com quase uma ano veio a imagem em forma da 
menina, do jeito que foi encontrada. Só que o Padre Ambrósio e o 
bispo não aceitaram que ali fosse uma santa. Aceitaram como um 
caso natural que uma menina, uma criança morreu e foi 
encontrada. Pelo milagre o corpo não foi danificado, né? O padre 
não acreditava e até hoje tem padre que não acredita. Guardaram 
essa imagem na casa do padre por muitos anos, por 50 anos. Aí 
começou, né? o povo a fazer romarias, a fazer promessa pra 
aquela Santa Menina –  faziam Santa Menina, não faziam Nossa 



Senhora das Graças – e serem validos. E começou a fé. Você 
sabe que a fé é que move o homem, né? E todo mundo começou 
a vir. Gente de Acari, Cruzeta, aqui do Seridó a buscar essa 
Santa Menina e sentir-se recebendo benção dessa criança (Maria 
das Graças Pereira Cruz).  
 
Ou seja, passou 50 anos escondida dentro desse caixote. No 
tempo que o padre adoeceu pra morrer, aí a irmã dele foi fazer 
uma limpeza nesse quarto, aí encontrou esse caixote, aí mandou 
abrir e era a Santa. Aí chamou o padre Cortez e entregou a ele. 
Tava deteriorada das traças roerem, aí ele mandou ampliar e 
colocou lá no Monte (Tomaz Galdino).  
 
Então, as pessoas não lembram muito do próprio corpo porque foi 
embora logo. Lembram da imagem que veio com os braços que 
tinham que ser montados, que era guardado numa caixinha, etc. 
Por isso, que em dado momento as pessoas não sabem se referir, 
acham que aquilo ali é o corpo. Não, aquilo é uma imagem 
confeccionada de gesso: a de Santa Menina, que está na capela 
dos milagres e  a de Nossa Senhora das Graças, no santuário. 
São esses dois momentos que, muitas vezes, as pessoas não 
sabem delimitar (Ana Maria Azevêdo).  
   
Quando a gente pesquisa a história do mito, as pessoas dizem 
muito: Por que que ela  não está no mesmo altar que Nossa 
Senhora das Graças está? Por que essa separação? E existe 
uma interrogação muito grande: por que que ela não ficou na 
capela de sua origem e sim, ao lado, na casa dos ex-votos (Flávio 
José de Oliveira Silva).  

   
Eu rezo pra todas duas, todo dia. Mas a santa do Monte é a Santa 
Menina! Aí, Nossa Senhora das Graças é a dona do mundo, ai 
ficou porque o bispo disse que um pecador não tem um filho pra 
ser santo, da matéria pecadora (Maria Emídia da Silva).  
 
Nossa Senhora das Graças é uma santa milagrosa, mas a minha 
santa mesmo é Nossa Senhora Menina (João Bernardo).  
   

  

 Em momentos deste trabalho fomos conduzidos pelos testemunhais, casos 

contados ao vento que já se dissipam em algumas cabeças, mas que em outras 

provocam verdadeiros turbilhões de imagens. Imagens humanas como a da Santa 

Menina que se consubstanciam na sacralização de seu corpo e que, evidentemente, 

foram canonizadas pela população. 

 A história deste “Ser” considerado “Divino” tomou significação na medida em que 

foi sendo passada adiante, no sussurrar das conversas nas calçadas e nas narrativas 



moldadas por milagres. Milagres atribuídos à Santa Menina, Nossa Senhora das 

Graças ou Nossa Senhora Menina por Antônia Bandeira, quando fala de experiências 

pessoais: 

Eu vivia doente, mas um doente que eu nunca me 
entreguei, trabalhando sempre.  Aí fui e falei com 
médico... eu disse só queria com os poderes de Deus e 
de Nossa Senhora das Graças e da Santa Menina 
aparecesse um médico que descobrisse aquela doença 
em mim [...] Aí ele descobriu que eu tava com o câncer, aí 
eu me desesperei, né? [...] Se Nossa Senhora Menina me 
trazer viva pra minha casa, nos dias que passar viva eu 
assistir missa, procissão, enterro, com os trajes dela. 
Como de fato que a saia dela é róseo e a blusa é azul. Aí 
quer dizer que eu fui valida porque fiz a cirurgia, vim pra 
casa e até hoje tô contando a história (Antônia Bandeira). 

A narrativa histórica explorada durante nosso trabalho, fez-se necessária para 

que pudéssemos adentrar nas profundezas da formação das imagens mitológicas da 

localidade, pois através delas poderemos construir o campo imaginário, conforme 

destaca Maffesoli (1995, p. 115): 

 
A imagem não é simplesmente um suplemento da alma 
dispensável, na melhor das hipóteses superficial, na pior 
primitiva ou anacrônica, mas ao contrário, ela está no próprio 
âmago da criação, ela é verdadeiramente uma “forma 
formante”; certamente não a imagem de si, mas igualmente de 
todo conjunto social que se estrutura graças e pelas imagens 
que se dá e que deve rememorar regularmente.  

 

Assim, as divindades humanas relatadas em descrições orais, mitificam-se a 

partir do momento em que os indivíduos da comunidade começam a epifanizar estas 

imagens, sem se preocupar em questionar sua origem pessoal ou histórica. 

As representações do lugar se apropriam de determinados espaços fazendo 

com que estes sejam inteligíveis, não somente no que diz respeito às condições 

econômicas ou políticas, mas também no que refere-se ao espaço de influência do 

poder simbólico. Baseados no conceito de imaginário enquanto meio de produzir as 

imagens fornecidas pela percepção, compreende-se que este conceito tem no espaço 

uma fonte de subjetivação das imagens. 

A fala de Antônia Bandeira vai com o passar do tempo, juntar-se a outras 

tantas, “floreando-se”, relatando milagres, graças alcançadas. Milagres dessa natureza, 

que falam da capacidade de “curar” doenças, de aplacar o sofrimento humano, 



parecem aproximar o homem do divino numa simbolização de atos sagrados, 

atribuídos a um “Ser” que tem poderes. 

Tais poderes acentuam-se nos modos especiais como os crentes colocam os 

seres divinizados em seu mundo, através de certos rituais, como os citados na fala de 

Antônia Bandeira: “assistir missa, procissão, enterro com os trajes dela. Como de fato 

que a saia dela é róseo e a blusa azul”. A posição de crença, de divinar, de ritualizar, 

coloca, de certo modo, o sujeito em uma posição menor em relação ao ser divinizado.  

Ao falar não apenas dos milagres, mas ao  representar de um modo concreto o 

“olhar” ilusório das características da Santa a exemplo de “eu assistir missa, procissão, 

enterro, com os trajes dela. Como de fato que a saia dela é róseo e a blusa é azul”, o 

excerto retirado da fala de Antônia Bandeira também se aproxima da versão de João 

Bernardo quando afirma “Agora, o povo fala mais de Nossa Senhora das Graças, mas 

que a santa dali é a Santa Menina. Ela era pequena, a “sainha” é azul, ou é róseo, e a 

blusa azul”.  

Ainda na fala de Antônia Bandeira uma questão interessante para ser 

observada. Ao enunciar que “com os poderes de Deus e de Nossa Senhora das 

Graças e da Santa Menina aparecesse um médico que descobrisse aquela doença em 

mim [...] Aí ele descobriu que eu tava com o câncer, aí eu me desesperei, né? [...] Se 

Nossa Senhora Menina me trazer viva pra minha casa [...]” fundem-se e confundem-se 

na expressão “Nossa Senhora Menina” duas santas: “Nossa Senhora das Graças” e a 

“Santa Menina” que, como veremos no decorrer do trabalho, é corrente na cidade de 

Florânia. Do mesmo modo, ao enunciar “como de fato que a saia dela é róseo e a blusa 

azul”, a narradora manifesta uma simbologia de cores ligada diretamente à cor das 

vestes de Nossa Senhora das Graças, uma vez que não há referência em nenhuma 

fala dos entrevistados sobre a vestimenta do corpo encontrado. 

A fusão entre duas santas presentes no depoimento de Antônia Bandeira, a 

exemplo de “Nossa Senhora das Graças” e a “Santa Menina” carrega simbolizações de 

ordens variadas, mas que importa observar quando se trata de penetrar em questões 

que mobiilizam a formação das imagens “mitológicas”, “religiosas”,  de um lugar.  

Essa substantivação pode ainda se estender a objetos, relíquias que ligam os 

homens aos serem que veneram. No caso da Santa Menina, os homens encontram a 

extensão do divino através de fatores específicos, a exemplo de uma árvore típica da 

caatinga, a imburana ou umburana, cujo tronco é conservado até hoje. Tal árvore, “que 



a menina tava embaixo”, servia de cura para diversos males, sendo suas cascas 

usadas para fazer chás, compressas e amuletos da sorte.  

Também nas palavras de Auxiliadora Fernandes, que cresceu ao som das 

histórias contadas por avó e pela sua mãe, outro relato da prática comum aos fiéis em 

relação a essa árvore: 

 
O pé de umburana, que a menina tava embaixo, tinha um perfume 
encantador. As pessoas começaram a arrancar as folhas, a 
casca. Então a umburana morreu, tirando a casca ela morre, né? 
E hoje, lá no santuário, onde têm os ex-votos, a casa de devoção, 
tem uma... Vocês já viram lá, um pedaço da umburana? Tá lá, 
rodeada, toda amarradinha de fita (Auxiliadora Fernandes). 
 

O simbolismo da divindade vai mostrando a “eficácia simbólica”, como afirma 

Lévi-Strauss (1967), rompendo as fronteiras do tempo e do espaço, amarrando as 

características de um “Ser Divino” com ele próprio, ou com outros, mas se sustentando 

através do homem e da necessidade de explicações para fenômenos que são para 

eles naturais (a cura de um câncer, por exempo, para muitas pessoas é um 

acontecimento não possível de realizar-se através da medicina, mas apenas através de 

“milagres”. Nesse campo simbólico, a partir do qual todo um imaginário de discursos e 

verdades se sustentam, as divindades são construídas a partir das revelações das 

qualidades que lhes são inerentes, como é o caso do corpo da  menina  achado e 

exumado como que por um milagre, sendo depois sacralizada pela população solícita 

de um amparo divino.  

As divindades são construídas a partir das revelações das qualidades que lhes 

são inerentes, como é o caso da menina que se perdera tendo o corpo exumado como 

por um milagre, sendo depois canonizado pela população solícita de um amparo divino. 

Estabelecendo uma relação com a reflexão de Laplantine e Trindade (1997, p. 41), 

observamos que esta personagem 

é uma divindade substantiva (ser humano divinizado) que 
corporifica ideais, valores e qualidades significativas para a 
coletividade que a constrói. Não há, portanto, nessa relação de 
produção de deuses, distinção entre a essência da divindade 
como ser existente e a noção de estar no mundo dos mortais. 
Também o ser divinizado é a síntese e a presença dos atributos 
que eles contêm. 

 



 Assim, as divindades humanas relatadas em descrições orais mitificam-se a 

partir do momento em que os indivíduos da comunidade começam a epifanizar estas 

imagens, sem se preocupar em questionar sua origem pessoal ou histórica. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3  
 

RELICÁRIO DE VOZES 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. O encontro com as memórias: das falas e das escutas 
 Abrimos este capítulo convocando a etimologia da palavra memória. Ela chegou 

ao ocidente através da palavra latina memória, que por sua vez tem sua etimologia no 

grego μνεμισ (mnemis) – palavra relacionada diretamente à deusa grega Μνεμοσινε 

(Mnemósine). Era, entre os gregos, reconhecida como a mãe das musas, divindades 

responsáveis pela memória-lembrança e inspiradoras da imaginação criativa dos 

artistas e poetas. 
Dentre os vários sentidos apresentados pelo Houaiss (2001), elegemos dois que 

poderiam anunciar como uma discussão sobre a “memória” é fundamental para nosso 

trabalho: 

1. memória: faculdade de conservar e lembrar estados de consciência passados 

e tudo quanto se ache associado aos mesmos. 

2. memórias (no plural): relato que alguém faz, muitas vezes na forma de obra 

literária, a partir de acontecimentos históricos dos quais participou ou foi testemunha, 

ou que estão fundamentados em sua vida particular. 

Comumente, a idéia que se tem de memória é seu implicamento com o ato ou 

capacidade de lembrar o passado, de fazer referência a acontecimentos vivenciados 

em outro tempo. Memoriza-se, então, uma música, um trajeto, pessoas, fatos do 

passado.  

Mas a concepção de memória que entra nesse trabalho é pensada a partir de 

trabalhos desenvolvidos por estudiosos como Halbwachs (2004), Thompson (1992), 

Félix (2002) e Tedesco (2002).  

De acordo com Félix (2002), a temática da memória tem sido recorrente nos 

estudos sociológicos e históricos, de modo que é fundamental apreender em que 

contexto essa temática explode estabelecendo rupturas. O estudo da memória, nesses 

espaços discursivos, favoreceu o descentramento do sujeito do discurso científico visto 



como “ente” generalizante e global, dotado de preceitos e verdades absolutas, cujo 

saber narrativo mantinha relações com a empiria, experiências e competências 

cientificistas.  

 O advento da pós-modernidade, para a autora, coloca em questão os relatos 

totalizantes que buscavam explicar o mundo, a exemplo do cristianismo e do marxismo. 

O discurso científico passou a conviver com situações individuais, plurais, fantasiosas, 

imaginárias. A oralidade passou a ter lugar especial, nutrindo uma nova forma de 

encontrar saberes e valorizar a voz dos excluídos – a História Oral. Esta pode ser 

entendida como um método e como um campo de saber. É nesse novo contexto que a 

questão da memória se insere. Para Félix (2002, p. 31), falar de memória é, 

falar não apenas de vida e de perpetuação da vida através da 
história; é falar também, de seu reverso, do esquecimento, dos 
silêncios, dos não-ditos e, ainda, de uma forma intermediária, 
que é a permanência de memórias subterrâneas entre o 
esquecimento e a memória social. E nos campos das memórias 
subterrâneas, é falar também nas memórias dos excluídos, 
daqueles que a fronteira do poder lançou à marginalidade da 
história, a um outro tipo de esquecimento ao lhes retirar o espaço 
oficial ou regular da manifestação do direito à fala e ao 
reconhecimento da presença social. 

 
A voz do excluído é muito presente na fala de Antônia Duarte Robson aqui citada, 

quando ela afirma:   
 

É, aí fica assim difícil... Por exemplo, eu que poucas coisas eu 
escutei e talvez ninguém nem acreditasse, né? Porque se tratava 
da gente ser criança, da gente ser pobre, por não ter nessa 
época ligação nenhuma no social, muito pouco talvez até na 
igreja, porque era muito distanciado... Mas aí a gente sabe que 
passou, a gente viu, a gente ouviu, né? Sei lá, eu num sei não. 
Porque outras pessoas contam também. Porque se você 
escutasse hoje a mãe de Toinha de Braz, Toinha Cruz que é da 
minha época, ela contava a mesma coisa que mamãe contava 
também – Lindalva, que ficou morando lá e tudo, negociando, 
criou os filhos quase tudo lá. Às vezes eu tinha até vontade de 
escutar outras pessoas contarem alguma coisa que eu não sei 
(Antônia Duarte Robson). 
 

Nesse sentido, “ser criança”, “ser pobre”, “não ter nessa época ligação nenhuma 

no social, muito pouco talvez até na igreja”, são fatores que contribuem para a falta de 

credibilidade ao que, na época, era motivo de atenção. Quando anuncia “porque era 

muito distanciado”, Antônia Duarte Robson nos lembra que era moradora da zona rural 



– ela morava nas proximidades do que hoje é chamado de Monte das Graças – 

distante do centro da cidade de Florânia.  

Conforme anuncia Félix (2002), o “banimento” de memórias sociais sempre foi 

uma prática comum, desde a Antiguidade. Em Roma, por exemplo, temos a Damnatio 

memoriae (condenação da memória), que era uma espécie de decreto a partir do qual 

o Senado romano poderia fazer desaparecer dos documentos o nome de certos 

imperadores falecidos. A memória sobre o imperador era silenciada, já que não se 

poderia falar sobre ele.     

Na história da Santa Menina, algo parecido com a Damnatio memoriae se 

manifesta. Os entrevistados acusam a impossibilidade de verbalizar sua crença ou a 

própria história da Santa Menina.   

Fica uma religião oficial – que a Igreja diz que a santa é Nossa 
Senhora, que tá lá. E a religião dele, do fundo do coração, que é 
a história da santinha que encontrou lá. A Igreja não aceita. A 
Igreja só aceita um santo se tiver muitos milagres, se passar 
muitos anos e é uma história bem recente, né. História assim 
recente eles costumam... Primeiro tem que a cidade ter bastante 
influência, não tendo é difícil, é complicado. Mas já é santa e todo 
mundo adotou como santa e pronto (Auxiliadora Fernandes). 
O bispo Dom José Delgado, passava 20 dias aqui, de férias. 
Não, era um mês. Chegava no dia 20 de dezembro. Mas num 
acreditava não. O bispo disse que lá só tinha lagartixa, que era 
ilusão. Disse que lá num encontraram nada não... Encontraram 
lagartixa. Aí o povo ficaram com raiva dele (João Bernardo). 

 

Auxiliadora Fernandes e João Bernardo colocam em cena dois fatores essenciais, 

o fato da cidade não ter influência e a não legitimidade da Igreja pela voz do bispo que 

afirma que “lá só tinha lagartixa, que era ilusão. Disse que lá num encontraram nada 

não... Encontraram lagartixa. Aí o povo ficaram com raiva”.  Se “a Igreja não aceita” [...] 

“Mas já é santa e todo mundo adotou como santa e pronto”, define bem Auxiliadora 

Fernandes, que ainda destaca o fato de que a voz da “Igreja”, na época, assume a 

história da Santa Menina como “lenda”, posto não haver registro escrito e oficial sobre 

o fato5: 

Eles dizem o seguinte: eles dizem que as pessoas daqui, eles 
gostam de viver lenda. Eles chamam de lenda. Ele diz: o que é 
real é que veio um frade e que trouxe uma imagem de nossa 
senhora e colocou no Santuário. A realidade deles é só essa. Aí, 
quando a gente diz que não é bem assim, ele diz: se houve isso, 

                                                 
5 A palavra “voz” aqui é anunciada aqui levando em consideração discurso do poder institucionalizado; 
no caso, a voz da Igreja. 



porque que não registraram? Eu culpo as pessoas da época, 
certo? Eles não registraram nada. O padre disse a gente tem que 
contar a história de acordo com o que tá registrado na Diocese. 
Se não tem nada disso registrado lá, então a gente não pode 
contar, tá entendendo? Eles obedecem cegamente a Diocese. 
Porque disse: não registraram coisa nenhuma (Auxiliadora 
Fernandes). 

Nesse sentido, acentua-se o significado da atuação dos historiadores e outros 

cientistas sociais responsáveis pela(s) memória(s), como afirma Hobsbawm: 

 
a destruição do passado, ou melhor, dos mecanismos sociais 
que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações 
passadas – é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres 
do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem 
numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação 
orgânica com o passado público da época em que vivem. Por 
isso os historiadores, cujo ofício é lembrar o que os outros 
esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no fim do 
segundo milênio. Por esse motivo, eles têm que ser mais simples 
cronistas, memorialistas e compiladores (Hobsbawm, apud Félix, 
2002, p. 21). 

 

Há um destaque ou até mesmo repetição nessas falas que nos permitem 

reconstruir um ponto em comum, o que nos leva a considerar uma questão 

significativa. Um a um, individualmente, os sujeitos estão ligados a uma memória 

coletiva. São esses traços em comum – e outros já explorados nesse trabalho – que 

vão diferenciar algumas modalidades de memória, como destacadas por Tedesco 

(2002): memórias individuais – memórias a partir das quais é possível constituir a 

história de vida e a identidade de um sujeito; memórias coletivas ou sociais – conjunto 

de lembranças de grupos que são reativadas para se manterem vivas; memórias 

nacionais – memórias unificadoras e integradoras de aspirações de uma nação, 

materializadas na figura de um mito ou herói. 

As memórias de cada um dos entrevistados constituem, por estarem ligadas a 

traços comuns e unificantes, em memórias coletivas, cujos traços se repetem na 

construção a ativação da sacralização do corpo encontrado. 

Nesse sentido, não nos interessa pensar memória aqui como movimento de 

simples lembrança individual ou história autobiográfica. Também não se privilegia 

apenas a relação material dos entrevistados com os fatos. É necessário considerar que 

cada um dos entrevistados mantenha em sua memória individual traços comuns que 

possam fazer parte de uma memória coletiva.  Uma memória individual deve manter 



pontos de contato entre umas e outras “para que a lembrança que nos recordam possa 

ser reconstruída sobre um fundamento comum” (Halbwachs, 2004, p. 38).  

A memória individual, representada por cada um dos entrevistados se interpenetra 

à memória coletiva, pois essa necessita daquela para suavizar  lacunas. A memória 

individual, ai sendo recolocada, segundo Halbwachs (2004), em um conjunto que não 

pode ser lido como uma consciência pessoal. 

Ela se apresenta como o momento de teatralização, no qual os personagens 

desenvolvem o entremeado de relações, perpetuando-se através de vivências, de 

experiências pessoais que fazem lembrar o fenômeno Santa Menina. Através dos 

relatos orais sobre o mito da Santa Menina as histórias de vida vão se erguendo e 

construindo as bases da cultura local. Suas vozes ecoam enraizadas numa memória 

profunda que, pouco a pouco, vem à tona, conforme enfatiza Rodrigues (1999, p.53): 

Essas narrativas míticas fazem parte da tradição local, 
remetendo a uma memória dinâmica, não sendo uma 
simples lembrança dos fatos objetivos e sim uma 
reminiscência, uma lembrança que estava quase que 
adormecida, sobrevivendo nas frestas das conversas 
sertanejas e dos sussurros urbanos e que as 
contingências do presente fizeram despertar no contexto 
coletivo.  
 
 

É assim que nossa pesquisa vai sendo conduzida, pelos testemunhos dos 

habitantes que narram suas histórias de vida relacionadas com o fenômeno para, à 

revelia de uma ordem superior, canonizar a Santa Menina. Sua divindade vai se 

consubstancializando através dos milagres atribuídos a ela e da necessidade do 

próprio homem em reconhecer sua humanidade através de seres divinizados.  Ao 

narrarem suas experiências intimamente ligadas ao fenômeno, seja pelo contato direto 

com outras testemunhas da época, seja pela vivência enquanto ouvinte ou crente na 

santidade da menina, os depoentes de nossa investigação recorrem a passagens no 

tempo, lembranças individuais repleta de particularidades ímpares. 

Eis então, as inquietações quanto à carga memorial que povoa a região, tarefa 

esta de grande dificuldade, pois não é algo encontrado em livros ou compêndios, mas 

que está alojado nas mentes dos habitantes da cidade, gente que outrora vivenciou 

determinados fatos que se impregnaram das tessituras da sociedade local. 

Sendo assim, percebemos que tais vivências, há tempos, careciam de um 

enfoque que, conforme ressalta Tedesco (2002), revele um olhar das ciências humanas 



e sociais sobre si mesmas, um olhar crítico, inovador e projetivo. Daí, o interesse dos 

estudos em torno do campo de análise da memória, que desde sempre se fizeram 

presentes, pois esse campo envolve noções de temporalidades, lembranças, 

oralidades, subjetividades, factualidades, espacialidades, dentre outras. Mas, acima de 

tudo, envolve o vivencial, o vivido e o(s) concebido(s) temporalmente. De acordo com o 

autor, o tema memória é quase que exclusividade das ciências citadas pela sua 

dimensão consciencial, simbólica, pedagógica, histórica, política e social.  

Em nosso trabalho, há uma questão que se apresenta como fundamental. 

Cada pergunta do entrevistador pode colocar em evidência apenas sobras, fragmentos 

colhidas através das respostas. Todavia, temos no final uma totalidade, através da qual 

podemos montar uma narrativa em torno da Santa Menina. Daí considerarmos que 

estamos analisando uma corporalidade, uma materialidade lida como relato ou 

narrativa oral, ainda que unificadas por demandas em partes (perguntas). Ressalta-se, 

com Tedesco (2002) que nosso conhecimento histórico-contextual, cultural e social 

está simbolizado em cada pergunta feita e em cada resposta dada na tentativa de 

reconstituir uma corporalidade. 

Podemos tomar a memória como um ato de evocação, de recuperar e 

representar o real (sentido, percebido, vivido) através de imagens mentais, já que o 

passado enquanto tal não volta, retorna apenas na lembrança. De acordo com Félix 

(2002, p.23), 

a evocação/lembrança dessas imagens mentais se dá através de 
diferentes suportes de memória que podem ser de natureza 
iconográfica, fotografias, álbuns, etc.; de natureza objetal, com os 
diversos tipos de objetos materiais associados a uma determinada 
memória e que compõem o universo dos bens ou patrimônios 
materiais; de natureza perceptiva e sensorial, quando 
desencadeada por idéias/associações, e de natureza do universo 
da “memória dos sentidos”, sons, ruídos e cheiros que compõem 
o rico e diversificado universo denominado de bens ou 
patrimônios imateriais.  
 
 

Tais apontamentos nos fazem perceber o quão eficaz é nosso propósito de 

levar em consideração os sentidos com os quais as testemunhas de nosso trabalho se 

relacionam e tão bem narram. Temos observado desde a captura dos depoimentos e, 

principalmente, durante a fase de análise dos dados, a expressividade de gestos e as 

minúcias com que os entrevistados verbalizam as sensações, vivenciadas no período 

de acontecimento do achado do corpo santo, no Monte de Florânia. 



Nos relatos, as referências sobre o cheiro capturado em suas memórias, uma 

vez exalados do pé de umburana; da areia nas proximidades onde o corpo fora 

encontrado:  

Aí mamãe disse: vocês vão lá no Monte... Não chamavam de 
santuário porque não tinha capela ainda... e me tragam ou folhas 
da imburana ou areia santa pra mim passar aqui e cheirar as 
folhas. Aí nós fizemos. Mamãe escaldou a latinha de... nós 
chamávamos potássio que é soda cáustica, né? Ela escaldou, 
lavou bem, enxugou e nós enchemos e trouxemos pra casa. Aí 
levamos a latinha, aí mamãe chegou... Graças a Deus quando 
abriu... Minha filha que perfume! A gente esfregava no corpo a 
areia de tanto cheiro do corpo santo (Luzia Cosme). 

 
O pé de umburana... que a menina tava em baixo... O pé de 
umburana tinha um perfume encantador (Auxiliadora Fernandes). 

 

Ao relatar a lembrança de entregar a latinha com areia do local onde estava o 

corpo santo, como destacamos no excerto “e me tragam ou folhas da imburana ou 

areia santa pra mim passar aqui e cheirar as folhas”, Luzia Cosme busca na memória a 

mesma sensação que tivera sua mãe através da expressão “Minha filha que perfume!” 

A depoente repete a gesticulação com as mãos esfregando uma sobre a outra e 

levando a face num ato de reviver aquele momento com a mais intensa riqueza de 

detalhes, ao mesmo tempo em que anuncia “A gente esfregava no corpo a areia de 

tanto cheiro do corpo santo”. Na fala de Auxiliadora Fernandes, “o pé de umburana 

tinha um perfume encantador”, a lembrança surge através da cena descrita por sua 

mãe. Apesar de não ter vivenciado o fato, a depoente reproduz no ato de evocação dos 

movimentos apregoados, também, por sua mãe ao se deparar com o odor da árvore 

nas imediações do ocorrido. O “eu”, assim, fazendo falar um “ele” cuja ausência aí se 

presentifica. 

Félix (2002) defende que na constituição da memória encontram-se traços de 

subjetividade e emoção com sentimentos diversos: ruídos, cheiros, sensibilidades e 

outras relações imaginárias podem interferir na construção de memórias individuais e 

coletivas que, nos documentos tradicionais, podem não ser contemplados.  

Ao falar da Santa Menina, os sujeitos trazem consigo a presença e também a 

legitimação de outras crenças do lugar.  

 

Nossa Senhora das Graças é uma santa milagrosa, mas a minha 
santa mesmo é Nossa Senhora Menina (João Bernardo). 



 

João Bernardo faz referência à “Nossa Senhora das Graças”. Essa questão é 

particularmente interessante quando se entende que o padroeiro da cidade é “São 

Sebastião” e a Igreja traz a imagem de “Nossa Senhora das Graças” – que dá nome ao 

monte onde o corpo da menina foi encontrado – para que a manifestação popular sobre 

a Santa Menina seja desviada para Nossa Senhora das Graças, como anuncia 

Auxiliadora Fernandes.  

 

Trouxeram a imagem de Nossa Senhora das Graças e colocaram 
lá. E daí, passou-se a celebrar a Festa de Nossa Senhora das 
Graças. Passou pra data certa – que é 27 de novembro, que o 
Dia de Nossa Senhora das Graças mesmo e todos os anos 
celebram a festa tradicional que vem muita gente. O Santuário 
acolhe muitos devotos, muitos romeiros. Mas eu acho que é 
muito mais por causa da lenda ou da história da menina. Lenda 
não, não é lenda não, é história real da menina que acharam lá 
essa Santa Menina. O pessoal vai muito mais por isso, porque 
por Nossa Senhora em qualquer lugar tem, em qualquer lugar 
tem, né. A Nossa Senhora tá no céu, tá a imagem em qualquer 
igreja. A devoção maior é por causa da história da Santa que 
tiraram de lá, da menina. A Igreja não aceita, não aceita que ela 
seja santa. Mas é um santo, é um tipo de santo que é do povo, é 
da população. A Igreja não aceita, mas o povo aceita e já aceitou 
e já adotou. Não tem como esconder (Auxiliadora Fernandes). 

 

João Bernardo nos coloca frente a uma fala significativa. Notemos nela  a fusão 

de nomes próprios para se referenciar à Santa Menina. Em “Nossa Senhora das 

Graças”, “Santa Menina” e “Nossa Senhora Menina” temos a tríade de elementos 

lingüísticos que sustentam essa (re)significação divinal. Isso se torna compreensível 

quando sabemos que “Nossa Senhora das Graças” é caracterizada pela sua uma 

“santidade”, cuja qualidade está impressa na expressão “Santa Menina”. A expressão 

“Nossa Senhora” apresenta-se como um referente exponencial da tradição religiosa 

cristã, Maria, a mãe de Jesus Cristo, evocada em na composição da palavra “Nossa 

Senhora Menina”. Assim, podemos pensar que a fusão de nomes traz consigo as 

crenças religiosas da comunidade, cujo movimento pode ser observado abaixo: 

 

“santa” Nossa  Senhora (mãe de Jesus) 

“santa” Nossa Senhora das Graças 

“Santa”   Menina 



 Nossa  Senhora Menina 

 

Aqui destaca-se a diversidade de informações e santos que participam da 

história do lugar, de Florânia.  

 Percorrendo a trilha de vozes que nos impulsiona a compreender a trama 

fenomenal em questão, encontramos na fala de Maria Emídia da Silva os resquícios 

primordiais do termo, instantaneamente, forjado pela ordem vigente, dada a urgência 

da institucionalização de Nossa Senhora das Graças em substituição, reposição da 

conclamada popularmente Santa Menina. O excerto a seguir evidencia o 

posicionamento do representante da igreja, na época, frente à nova empreitada divinal 

fundada naquele território pagão. 

 
Eu rezo pra todas duas, todo dia... Mas a santa do Monte é a 
Santa Menina! Aí, Nossa Senhora das Graças é a dona do 
mundo... Ai ficou porque o bispo disse que um pecador não tem 
um filho pra ser santo da matéria pecadora (Maria Emídia da 
Silva). 

 

 É a relação sujeito/divino que aqui se impõe e, de modo mais forte, nas palavras 

da Antônia Bandeira, como vemos: 

  
[...] eu disse só queria com os poderes de Deus e de Nossa 
Senhora das Graças e da  Santa Menina aparecesse um médico 
que descobrisse aquela doença em mim. [...] mais eu queria que 
Nossa Senhora Menina me trouxesse eu viva pra minha casa pra 
eu organizar meus filhos do jeito que eu queria (Antônia 
Bandeira).  
 
A igreja com medo de que os fiéis pudessem ir à procura dessa 
menina, dessa Nossa Senhora Menina, então ele resolveu 
esconder, ou seja, o que eles chamam resguardar ou guardar 
essa imagem (Ana Maria Azevêdo).  
 
 

Nas múltiplas faces da santa, evidencia-se o apego e a recorrência da 

população. A voz do padre Carlos Lira, impressa a seguir, evidencia a situação de 

comoção social oriunda do fenômeno religioso na localidade e explicita ainda, a atitude 

administrativa tomada diante de tal acontecimento. 

 

E de repente foi crescendo toda esta devoção popular em torno 
do Monte e em torno da Santa Menina. Então, quando a Igreja viu 



que tava cada vez mais esse fenômeno crescendo, muita gente 
de vários lugares vindo para pagar essas promessas, para pedir 
essa interseção da Santa Menina; a Igreja teve uma certa 
preocupação porque realmente esta menina se tornou santa 
popular na boca do povo, pelo que o povo pedia e a sua 
interseção era valida junto à Jesus. Então, a Igreja para colocá-la 
diante da Igreja em torno de Nossa Senhora, então denominou 
Nossa Senhora das Graças. Então, este Monte tem como 
denominação ou como referência o Monte das Graças, aonde 
muita gente vem pagar suas promessas (Carlos Lira). 
 
Diante deste fenômeno da Santa Menina, que depois a Igreja deu 
o nome de Nossa Senhora das Graças, foi maior do que a Festa 
de São Sebastião, do seu padroeiro. Agora por quê? Pela 
devoção que temos, pela ligação maior à Mãe. Então, Nossa 
Senhora por ser a Mãe de Jesus é também a nossa Mãe e nós 
nos identificamos mais com Ela (Carlos Lira).  

 

Na expressão “Então, quando a Igreja viu que tava cada vez mais esse 

fenômeno crescendo, muita gente de vários lugares vindo para pagar essas 

promessas, para pedir essa interseção da Santa Menina; a Igreja teve uma certa 

preocupação, porque realmente esta menina se tornou santa popular na boca do povo, 

pelo que o povo pedia e a sua interseção era valida junto à Jesus. Então, a Igreja para 

colocá-la diante da Igreja em torno de Nossa Senhora, então denominou Nossa 

Senhora das Graças”, vemos que a atenção dos fiéis diante do aparecimento de uma 

santa por eles canonizada aumentava consideravelmente a ponto de causar “uma certa 

preocupação, porque realmente esta menina se tornou santa popular na boca do povo”.  

Ora, é relevante salientar que, apesar de ter acontecido em 1947, a 

“preocupação” que assolava os recônditos da igreja à época perdura até hoje, onde a 

crescente baixa na quantidade de fiéis exige da instituição uma adaptação em regime 

emergencial tão expressivo quanto à urgência com que foi providenciada a tentativa, 

sem sucesso absoluto, de substituição do culto à Santa Menina por Nossa Senhora das 

Graças.  

Um olhar mais atento aos apontamentos historiográficos, hoje, nos faz 

perceber uma série de fatores que contribuíram para a configuração do cenário 

sociocultural da época. Esses fatores serão elencados aqui com uma cronologia 

história que objetiva nos auxiliar, ainda mais, na compreensão dos fatos. 

 Inicialmente, e obedecendo a uma ordenação dos fatores, temos, no vizinho 

estado do Ceará, um episódio sobre o fenômeno religioso de envolvimento popular, 



possivelmente, mais expressivo do Brasil – o culto ao padre Cícero Romão Batista6, ou 

para a maioria dos crentes “Padim Ciço”. Misto de homem e santidade, a duplicidade 

de poderes que lhe foi conferida no decorrer de sua existência parece perpetuar-se à 

medida que o tempo passa. Primeiramente, a autoridade política que lhe foi atribuída 

enquanto prefeito de Juazeiro do Norte e vice-presidente do Ceará o aproximou 

sobremaneira da população. O apoio do povo chegou a escalas tão infindáveis que 

hoje, 76 anos após sua morte, ele se mantém num mais alto patamar de veneração 

pública. Numa segunda esfera de autoridade concernente à sua pessoa, temos o líder 

religioso envolvido num fenômeno que viria perturbar a ordem estabelecida pelo alto 

escalão da Igreja. Em 1889, quando durante missa celebrada pelo padre Cícero 

acontece um “suposto milagre”: a hóstia teria se transformado em sangue na boca de 

uma penitente.  

A partir disso, Juazeiro se torna um centro de peregrinação e o Padre, alvo de 

adoração e desconfiança perante Roma. Proibido de rezar missa e expulso de sua 

paróquia ele segue para o Vaticano, em 1898, para defender-se da acusação de ter 

forjado milagres. Perseguido pela Igreja e aclamado por seus fiéis seguidores, “Padim 

Ciço” morre aos 20 de julho de 1934. Mas este não seria o fim. Começa aí uma história 

de louvor e devoção. 

Não distante dali, nos anos de 1923, no também vizinho estado da Paraíba, 

precisamente na cidade de Patos, o começo de uma épica história da “Santa 

Francisca” ou da “Santa de Patos” ou, ainda, da “Santa Menina de Patos” – uma 

criança que foi achada morta, vitimada pela violência empregada por seus padrinhos e 

canonizada pela população. Diferentemente da Santa Menina de Florânia – sem nome, 

cujo “corpo santo” não apresentava sinais de decomposição –, o corpo da menina 

Francisca7, de Patos, foi encontrado putrefato. Apesar de várias diferenças, como 

algumas apresentadas aqui, os episódios que estabeleceram mudanças significativas 

no fazer cultural dessas localidades têm também diversas semelhanças, entre elas 

destacamos o caráter divinal atribuído a ambas pela sabedoria popular.  

                                                 
6 Para saber mais sobre Padre Cícero ver as obras: Milagre em Joazeiro, de Ralph Della Cava; A Terra 
da Mãe de Deus, de Luitigarde Barros; O Verbo Encantado: a construção do Padre Cícero no imaginário 
dos devotos, de Régis Lopes e; Madeira Matriz:Cultura e Memória, de Gilmar de Carvalho. São 
abordagens que analisam as complexidades das crenças e rituais do maior centro de romarias do 
Nordeste. 
7 Ver Nóbrega, Elisa M. M. Retalhos de um Corpo Santo: a construção histórica da Cruz da Menina 
(1923-1995). Tese de Doutorado. Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas.Departamento de História, Pós-graduação. 2000. 
 



 
3.1. História Oral: Um ecoar de vozes como legado entre as gerações 

 
O estudo da oralidade veio sendo ensaiado a partir da antropologia, no âmbito 

da pesquisa dos processos de transmissão das tradições orais, principalmente aquelas 

pertencentes a sociedades rurais, onde os modos de transmissão e conhecimento 

ainda transitam, de maneira relevante, pelos caminhos da oralidade.  A tradição oral 

foi, então, um objeto de conhecimento constitutivo do corpus teórico da antropologia e 

também um meio de aproximação e interpretação das culturas abordadas. Mas a 

questão da oralidade ultrapassou o campo específico da antropologia, e agora é objeto 

de estudo de outras disciplinas, como é o caso, atualmente, da corrente historiográfica 

denominada história oral. 

A História interessa-se pela oralidade na medida em que pela oralidade é 

possível desenvolver conhecimentos novos na medida em que ela mesma pode ser 

objeto de análises históricas com base na criação de fontes inéditas ou novas. 

Para Lozano (2002), história oral é mais do que uma técnica ou um 

procedimento. Não é a depuração técnica da entrevista gravada; nem pretende 

exclusivamente formar arquivos orais; tampouco é apenas um roteiro para o processo 

detalhado e preciso de transcrição da oralidade. De acordo com o autor, 

 

a história oral é antes um espaço de contato e influência 
interdisciplinares, sociais, em escalas e níveis locais e regionais, 
com ênfase nos fenômenos e eventos que permitam, através da 
oralidade, oferecer interpretações qualitativas de processos 
histórico-sociais. Para isso, conta com métodos e técnicas 
precisos, em que a constituição de fontes e arquivos orais 
desempenha um papel importante. Dessa forma, a história oral, 
ao se interessar pela oralidade, procura destacar e centrar sua 
análise na visão e versão que dimanam do interior e do mais 
profundo da experiência dos atores sociais (Lozano, 2002, p.16). 

A consideração do âmbito subjetivo da experiência humana é a parte central do 

trabalho desse método de pesquisa histórica, cujo propósito incluiu a ampliação, no 

nível social, da categoria de produção dos conhecimentos históricos, pelo que também 

se identifica e solidariza com muitos dos princípios da tão discutida “história popular”. 

A história oral poderia distinguir-se como um procedimento destinado à 

constituição de novas fontes para a pesquisa histórica, com base nos depoimentos 

orais colhidos sistematicamente em pesquisas específicas, sob métodos, problemas e 

pressupostos teóricos explícitos. 



No início do século XX – sem remontar a épocas anteriores do desenvolvimento 

da disciplina – a história acadêmica e científica e, por isso mesmo, a oficial faziam-se 

quase exclusivamente com base nos documentos escritos. Além da palavra escrita, 

nada havia de confiável ou de certa validade. A evidência oral era abertamente 

rejeitada. Essa atitude histórica predominou para além dos meados do século passado, 

quando certos historiadores, ansiosos por encontrarem novos temas e fontes de 

informação, “reconheceram” e iniciaram, de forma entusiástica, e não raro romântica, a 

construção sistemática ou não das fontes orais. 

Esses pioneiros da moderna história oral tomaram emprestado muitos temas, 

problemas, métodos e técnicas que outras disciplinas sociais já haviam desenvolvido 

anteriormente ao se defrontarem com depoimentos orais. A antropologia, a partir de 

sua rica e antiga tradição etnográfica, forneceu aos historiadores novos métodos e 

técnicas de trabalho, assim como conceitos, temáticas e problemas de estudo. 

Exemplo dessa influência é o atual interesse que os historiadores manifestam pelas 

questões culturais ou simbólicas, nos estudos sobre as mentalidades, a formação e 

evolução das identidades coletivas dos grupos sociais. 

Por sua vez, a sociologia desenvolveu no século XX, com relativo sucesso, uma 

metodologia de pesquisa baseada em histórias e relatos de vida cujo fundamento era a 

evidência oral. Essas pesquisas de caráter sociológico desenvolveram temas amplos e 

níveis complexos de análise, além de darem visibilidade a recursos técnicos, entre os 

quais se destacam o aperfeiçoamento do instrumento da entrevista e o 

desenvolvimento de alguns controles sobre a validade e representatividade da 

evidência oral, bem como validaram certos procedimentos metodológicos para a 

produção do protocolo de pesquisa aplicado atualmente pelo historiador oral. 

Hoje, a proposta metodológica da história oral é mais bem aceita e já faz parte 

do arsenal técnico-metodológico geral de um número cada vez maior de profissionais 

de história e outras disciplinas sociais afins. Já se reconhece a existência de uma 

tradição acadêmica em muitos lugares do mundo e mesmo em nosso país, em áreas 

onde se difundiram sistematicamente e se empreenderam modernos projetos de 

pesquisa cujo ponto de partida e cujo eixo principal foram a história oral. 

O âmbito de ação da história oral se amplia gradativamente e já não se limita 

exclusivamente aos domínios dos historiadores e demais cientistas sociais, porquanto 

em certos casos ela é também empregada por alguns grupos sociais interessados em 

construir suas próprias versões de seu acontecer histórico. 



A riqueza das memórias coletivas é passível de um processo de erosão em sua 

potencialidade de assegurar a identidade pela qual um grupo se auto-reconhece. Em 

espacialidades onde a documentação escrita inexiste, a oralidade torna-se a via ideal 

para o resgate dessas particularidades da vida de agentes sociais de uma história 

compartilhada. Citando Febvre, Le Goff ressalta que: 

 

toda uma parte, e sem dúvida a mais apaixonante do nosso 
trabalho de historiadores, não consistirá num esforço 
constante para fazer falar as coisas mudas, para fazê-las 
dizer o que elas por si próprias não dizem sobre os homens, 
sobre as sociedades que as produziram, e para constituir, 
finalmente, entre elas, aquela vasta rede de solidariedade e 
de entre-ajuda que supre a ausência do documento escrito 
(Le Goff, 1997, p.98). 
 
 

Thompson (1992), já havia detectado o valor das fontes orais na história social 

moderna, uma vez que a oralidade proporciona presença histórica e reconhecimento 

àquelas pessoas cujos pontos de vista e valores foram descartados pela “história vista 

de cima” na vigência de uma hegemonia de dados que privilegiava o registro oficial das 

ações políticas dos altos representantes da hierarquia sócio-econômica e cultural.  

Consistindo a história oral no instrumental que pode reconstituir melhor os 

aspectos triviais das vidas das pessoas comuns sendo utilizada para confirmar outras 

fontes, nos deparamos com a efemeridade de seus guardiões, em sua maioria já na 

terceira idade, anônimos ou ilustres esquecidos em seu próprio grupo, mas com um 

potencial extraordinário de rememoração.  

Como enfatizou Bosi (1990), há um momento em que o homem maduro deixa de 

ser um membro ativo da sociedade, deixa de ser um propulsor da vida presente do seu 

grupo; neste momento de velhice social, resta-lhe uma função própria – a de lembrar – 

a de ser a memória da família, do grupo, da instituição. De acordo com Amado e 

Moraes (2002),  

 
na história oral, existe a geração de documentos (entrevistas) que 
possuem uma característica singular: são resultado do diálogo 
entre entrevistador e entrevistado, entre sujeito e objeto de 
estudo; isso leva o historiador a afastar-se de interpretações 
fundadas numa rígida separação entre sujeito/ objeto de 
pesquisa, e a buscar caminhos alternativos de interpretação.  
 



Conforme foi percebido por Nóbrega (2000, p. 32), o lugar da memória na 

institucionalização da crença numa santa, em nosso caso, especificamente, na Santa 

Menina, em Florânia, também nos dá indícios para discutir como os marcos históricos 

adquiriram outros significados através de outras temporalidades. Historiadores, 

sociólogos e antropólogos parecem estar sempre se debatendo em função do lugar 

hierárquico no qual a história oral deveria ser incluída. Nesse debate, a própria função 

social da história oral é posta em suspeição, assim como a sua validade como uma 

outra forma de dimensionar a sociedade, de construir uma determinada imagem 

diferente da história tida como oficial. 

 A validade ou não da história oral como uma das formas de produção do 

conhecimento será determinada, em grande medida, pela concepção que o historiador 

tem da história. Os historiadores, que enfatizam a história a partir de uma análise 

estrutural e que utilizam apenas documentos escritos – geralmente por alguma 

instituição como o Estado –, acreditam ser possível resgatar o passado tal qual ele foi, 

objetivamente, e por isso não consideram a oralidade como um tipo de fonte histórica, 

pois, para estes intelectuais, a memória estaria impregnada de subjetividade, além de 

não constituir um documento escrito.  

 Os intelectuais da história social passaram a desejar uma contra-história, que 

não legitimasse a história dos vencedores, mas que possibilitasse dar voz aos 

vencidos. Nesse sentido, a memória oral seria vista como esse principal documento, 

pois ela, ao dar espaço para que os excluídos da história (mulheres, velhos, operários, 

etc.) falassem, estaria desconstruindo a própria história oficial, dando-lhe uma outra 

versão. Mas essa história que passou a ser produzida, usando a oralidade como um 

monumento, criou um outro tipo de problema destacado por Janotti e Rosa (1993. 

p.12):  

 
ao dar voz aos vencidos, acreditou estar abrindo mão do 
espaço do cientista para que o outro falasse e, assim, 
redimisse o grupo. No entanto, o historiador continua a 
comandar o processo de conhecimento ao selecionar 
depoentes, recortar temas, reescrever falas e construir a 
explicação histórica a partir do que generosamente lhe 
foi oferecido. 
 
 

 Hall (1992) também adotou uma postura crítica em relação a esse tipo de 

história oral, pois a oralidade não é vista como documento, mas como o próprio 



passado pronto. Segundo Hall (1992. p. 157), “as entrevistas da história oral mostram 

menos a experiência direta dos informantes do que o resultado do trabalho que a 

memória faz com essa experiência”. 

 Essa crítica marca o momento da necessidade de produzir uma distinção entre a 

história oral e as histórias de vida. As histórias de vida seriam os depoimentos, os 

relatos construídos pelos entrevistados, a matéria prima para a história oral que, neste 

caso, seria a produção de uma história, que metodologicamente, fizesse uso das fontes 

orais. 

 As histórias de vida seriam, para Camargo (1984), os “documentos humanos”, a 

base empírica pela qual uma teoria sociológica construiria uma história oral. Utilizar as 

histórias de vida como uma fonte metodológica, significava a solução adequada para 

trazer à luz os fatores subjetivos da experiência humana em contraposição à 

objetividade da história oficial. Mas esse discurso da autora legitima, em grande 

medida, o discurso da história oficial, quando esta se diz ser uma história 

necessariamente objetiva, e a história oral como necessariamente subjetiva.  Ainda 

para a autora, a produção do conhecimento científico requer do pesquisador uma 

postura neutra frente ao contexto social investigado. Uma neutralidade que seria 

garantida por uma comprovação do discurso oral por outros tipos de documentos, mais 

objetivos, conferindo à memória um lugar de ilustração. 

 O relato oral entendido como a essência do real e do passado se tornaria, para 

Hall (1992), uma forma “ingênua” de trabalhar metodologicamente as histórias de vida. 

Mesmo que a partir das histórias de vida, a história oral amplie as temáticas e os 

sujeitos históricos, construindo uma contra-história, ela não seria mais verdadeira do 

que a própria história oficial, mas seria apenas uma história diferente, que apresenta 

problemáticas específicas.  

 Outra questão pertinente à discussão metodológica sobre o uso de histórias de 

vida é o fato de que os depoentes ao discursarem sobre o passado o fazem a partir de 

uma apropriação simbólica do presente. Bosi (1990), afirma que a memória não é um 

reviver do passado, mas um refazê-lo e um repensá-lo a partir de imagens e idéias do 

presente. 

Apesar das críticas quanto à utilização das histórias de vida na elaboração da 

história oral, entendemos que os elementos constituintes do tempo presente acabam, 

de certo modo, (re)significando as evidências do passado, pois lidando com sujeitos 

que consideramos atores sociais reconhecemos nos mesmos, agentes 



transformadores da realidade. Entretanto, temos que considerar o fato de estarmos 

lidando, sobretudo, com peças-chave de um quebra-cabeça cujo manual de formatação 

não se encontra guardado, arquivado em lugar algum, com exceção das memórias 

desses sujeitos. Vemos, nessa tentativa de compreender o outro, a possibilidade de 

fazê-lo elaborar a partir de suas próprias raízes – memória/oralidade – uma espécie de 

cartografia, traçada no intuito de guiá-lo pelos caminhos que levam ao conhecimento 

de si próprio. Se já não o fazem de forma sistemática, ao perpetuarem oralmente suas 

experiências de vida, podem a partir de um pressuposto metodológico, calcado na 

história oral, definir um rumo adequado ao seu relicário de memórias. 

 Considerar as histórias de vida desses sujeitos é permitir-se participar de uma 

tentativa hercúlea de aplacar os efeitos da lacunar historiografia a respeito deles 

mesmos. Ressaltamos que ao falarmos em histórias de vida não objetivamos nos ater 

a construções de biografias dos nossos entrevistados, mas, buscar o entendimento do 

fenômeno no qual os mesmos estão inseridos. A partir de seus fragmentos de 

memórias, materializadas em suas vozes, ou seja, na oralidade, consideramos as suas 

histórias de vida como elementos que compõem o fazer coletivo de suas narrativas. 

Elementos imprescindíveis à feitura de nosso trabalho.  

É nesse sentido que a percepção metodológica do uso da memória como 

documento histórico é tratada em nosso trabalho, a partir dos alicerces que constroem 

historicamente a crença na Santa Menina, estabelecendo as inter-relações que são 

tramadas na elaboração de novos significados para os marcos históricos. 

Em nossa pesquisa utilizamos a história oral com duplo propósito: conhecer o 

processo de construção do mito Santa Menina, a partir da trajetória de vida de seus 

crentes e, ainda, colocá-los como atores de uma história cotidiana muitas vezes 

silenciada mas que tem resistido ao longo do tempo, edificada nos alicerces da 

memória e cimentada pelo coro de vozes que parecem ecoar em diferentes sentidos. 

Ademais, a história oral parece ser mais uma peça de quebra-cabeça de uma memória 

que se simboliza em um imaginário encaixe ideal. 

Nossas incursões nesses territórios – material e imaterial – nos fez aprender a 

dialogar também com o que não se mostra, com o que não é evidenciado, com o que 

fica silenciado. Nossa investigação cuja oralidade serviu de referência esteve sempre 

propensa, aberta a dialogar com os mistérios, as crenças e mitos onde as escavações, 

no nosso caso, foram descobrindo um tesouro inestimável: a memória. 



 Assim, a memória foi também adotada como suporte teórico-metodológico onde 

nossa pesquisa foi se alicerçando. A construção de histórias de vida vai dando suas 

contribuições nas inter-relações passadas, nos acontecimentos presentes e, nas 

preocupações futuras. Assim, a memória se configurou uma via de acesso às 

subjetividades dos depoentes, que numa perspectiva plural tornaram-se 

“pesquisadores de si” e de suas trajetórias de vida.  

 A abordagem acerca da memória proposta por Tedesco (2002, p.43) destaca a 

necessidade de conhecê-la e de tomá-la como conhecimento, não negando-lhe um 

lugar no tempo e no espaço pois, “pelo viés da memória é possível analisar o vivido e 

recordá-lo, é fazer o tempo passado se presentificar analítica e oralmente, subjetivar 

publicamente quem já está sendo relegado ao esquecimento.” É assim que, para o 

autor,  

 

a memória não deve ser vista apenas como uma antítese da 
história, onde sobre essa última pese o assassinato da primeira, 
mas sim como um viés para o enriquecimento mútuo das 
representações sociais que se configuram nesse convívio. O 
processo identitário constrói-se na relação de alteridade entre 
história e memória, escrita e oralidade, sem absolutizações, mas 
como uma aproximação necessária aos múltiplos caminhos 
interpretativos que o ofício do historiador na contemporaneidade 
necessita. (Tedesco, 2002, p. 43) 
 

Desse modo, entendemos ser significativo a comunhão entre história e memória, 

em seus variados aspectos, os movimentos da escrita e da oralidade, uma vez que a 

primeira reafirma, presentifica e registra os fragmentos orais de uma realidade que 

pode se perder, se diluir, com o passar dos tempos. Dada essa configuração, é 

possível desenhar um todo através de fragmentos que poderiam ser esquecidos na 

própria oralidade, abrindo fissuras na compreensão da identidade de uma certa 

comunidade, seu conjunto de crenças e valores, como podemos  observar no 

depoimento: 

Imediatamente, logo antes do final de agosto... Eu não lembro 
mais, pelos meados assim de agosto... (Fernando Brito).  
 

Essa fala é um exemplo da fragilidade da memória (a velhice provocando 

fissuras biológicas no ser humano?) “eu não lembro mais” que pode, sem o suporte da 

escrita (enquanto memória também), silenciar sentidos ou deixar no discurso lacunas e 



inseguranças que fragmentam e estabelecem incertezas e dúvidas na história do 

evento, como no uso da expressão “pelos meados assim de agosto”. 

O diálogo entre os entrevistados Severina Brito e Fernando Brito nos reafirma a 

importância de “escrever” a história da Santa Menina. Nas falas de um dos 

entrevistados, percebemos como a memória, como manifestação de uma lembrança, 

está diretamente ligada ao esquecimento. A memória que fala também falha e pode 

necessitar de apoio de outros seres do mesmo grupo para que a lembrança do 

passado não perca seus pontos comuns. Um dos nossos entrevistados indaga, 

claramente, sua esposa que se encontra de seu lado.  

 
– Primeiramente foi a missa, não foi? (Severina Brito). 
 
– Primeiramente foi a missa (Fernando Brito). 

 

Essa memória, lacunada ou apenas confirmação de uma assertiva merece ser 

registrada, transcrita. Severina Brito e Fernando Brito estão entre aqueles que 

fornecem a história para os mais novos. São metáforas de outras vozes. Quando diz, 

por exemplo, “eu tomei conhecimento desse fenômeno, quando eu tinha mais ou 

menos uns seis anos”, a fala de Maria das Graças Pereira Cruz pode refletir que tomou 

conhecido, de acordo “com a população do lugar”, da qual fazem parte Severina Brito e 

Fernando Brito, que, ao longo do tempo, das gerações, serão marcadas na 

impessoalidade dos dizeres.  

Por esse caminho, nossa pesquisa foi sendo conduzida, pelos testemunhos dos 

habitantes que narram histórias relacionadas com o fenômeno.  

Veremos no quarto capítulo, como através da linguagem se dá a sustentação 

desse mito e os elementos que contribuem para sua eficácia. Para tanto, recorreremos 

a presença de teóricos da Lingüística, especialmente Benveniste (1995) e de filósofos 

como Dufour (2000) e Lyotard (1998). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 4 

 

O ROSÁRIO DA SANTA NA PRAGMÁTICA DO SABER NARRATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 Para analisar como se sustenta o discurso ou o relato da Santa Menina na 

cidade de Florânia, tomamos como categorias de análise a percepção fenomenológica 

sobre o que seria o saber na ordem do discurso, a narrativa como uma forma de saber 

evidenciada na história oral e o sistema pragmático, crivado no coração da língua, que 

permite a um falante qualquer enunciar um saber: o saber narrativo. Para tanto, nos 

servimos de Dufour (2000), que coloca em cena a idéia da pragmática do saber 

narrativo, a partir da leitura que faz de Lyotard (1998) e Benveniste (1995). Falaremos 

brevemente sobre cada um desses estudiosos para situarmos as relações 

estabelecidas entre eles e evocadas nesse trabalho.  

Émile Benveniste (1902-1976) é reconhecido, no campo da Lingüística pela 

diversidade de trabalhos desenvolvidos. E, sobremodo, pelos estudos sobre as línguas 



indo-européias. Seus trabalhos estão publicados na obra Problemas de Linguística 

Geral I e II, publicados, respectivamente em 1966 e 1974.  

É no artigo sobre a “Natureza dos Pronomes” que Benveniste define que o “eu” 

seria o indivíduo que enuncia a presente instância de discurso constitutiva da instância 

lingüística “eu”. Seria um locutor que falaria na instância presente do discurso a um “tu” 

alocutário. Ao “ele”, terceiro elemento pronome para a realização de uma completa 

enunciação, Benveniste reserva a categoria de não-pessoa. De modo que define o “eu” 

e o “tu” como as pessoas do discurso.  Essa diferença entre pessoa e não pessoa só 

pode ser entendida se recorremos aos dois planos de enunciação destacados pelo 

lingüista: a enunciação histórica e a discursiva. O “ele”, seria essa categoria da qual se 

fala, sem voz, ausente, cuja presença é marcada por outra temporalidade, e retomada 

pela presença de um “eu” alocutado por um “tu”, no momento presente, no agora. 

Jean-François Lyotard (1924-1998), filósofo francês, autor do livro A 

Fenomenologia, é reconhecido por suas discussões sobre a pós-modernidade e seus 

efeitos na sociedade. O capítulo sobre a “Pragmática do saber narrativo” é por demais 

significativo para nossas investigações, haja vista que é no cruzamento das idéias 

expostas por ele e as contribuições de Benveniste sobre os pronomes que Dufour 

(2000) fará uma valiosa incursão sobre a possibilidade de simetrizar o saber narrativo à 

estrutura trinitária dos pronomes. 

Dany-Robert Dufour (1947) é um filósofo contemporâneo. Atualmente é 

professor de Ciências e Filosofia de Educação. São seus trabalhos sobre a junção da 

filosofia e da linguística que nos permitirá compreender a simbolização e a eficácia da 

narrativa na construção e legitimação da história/mito Santa Menina. 

 De acordo com Lyotard (1998, p. 3), o saber científico enquanto discurso “muda 

de estatuto ao mesmo tempo em que as sociedades entram na idade dita pós-industrial 

e as culturas na idade dita pós-moderna”. As ciências sofreram impacto com o 

desenvolvimento tecnológico de modo que o saber foi afetado em suas principais 

funções: a pesquisa e a transmissão de conhecimento. De acordo com o autor, houve 

uma mercantilização do saber que passou a ser produzido para ser vendido, 

consumido e trocado. 

 Nesse sentido, o conhecimento é colocado em circulação de acordo com 

pagamentos e investimentos e o saber científico, por sua vez, estaria subordinado às 

tecnologias e potências industriais. Lyotard (1998, p. 14), então pergunta: “Quem 

decide o que é saber? E quem sabe o que convém decidir? ”De qualquer modo, está 



subjacente a estas demandas a questão do estatuto do saber, de sua legitimidade. 

Remontamos de todo modo, ao saber da voz dos excluídos sobre o qual falamos no 

capítulo anterior. 

 Como exemplo, pensemos na medicina e sua relação com a indústria 

farmacêutica na produção e transmissão de conhecimentos. A descoberta de uma nova 

enzima capaz de destruir células cancerígenas, resultado de anos de pesquisa e 

experimentação, passa a ser produzida sinteticamente com todo o aparato tecnológico 

que lhe é exigido e empregado pela indústria farmacêutica chegando até a população 

consumidora. Nesse caso, vemos que, ligado ao campo de saber da medicina está a 

indústria farmacêutica, como espaço que oferece um dado valor a esse saber. 

 Para Lyotard (1998), o saber em geral não se reduz à ciência, nem mesmo ao 

conhecimento. O conhecimento, assim, como a ciência estaria ligado ao conjunto de 

enunciados que pudessem denotar ou descrever objetos que “sejam acessíveis 

recursivamente, portanto, nas condições de observação explícitas; que se possa 

decidir se cada um destes enunciados pertence ou não pertence à linguagem 

considerada como pertinente pelos experts” (Lyotard, 1998,35).  

 O saber não estaria ligado apenas a um conjunto de enunciados denotativos; a 

ele misturam-se as idéias de saber-fazer, de saber-viver, de saber-escutar.                

Tratar-se-ia neste caso do saber tradicional equacionado pelo autor como “saber 

narrativo”. Segundo o autor, nesse caso, 

o saber é aquilo que torna alguém capaz de proferir “bons” 
enunciados denotativos, mas também “bons” enunciados 
prescritivos, avaliativos... Não consiste numa competência que 
abranja determinada espécie de enunciados, por exemplo, os 
cognitivos, à exclusão de outros. Ao contrário, permite “boas” 
performances a respeito de vários objetos de discursos: a se 
conhecer, decidir, avaliar, transformar... Daí resulta uma de suas 
principais características: coincide com uma “formação” 
considerável de competências, é a forma única encarnada em um 
sujeito constituído pelas diversas espécies de competência que o 
compõem (Lyotard, 1998 p.36). 

 

 Lyotard (1998, p. 36) assinala outra característica do saber que é a afinidade de 

determinado saber com os costumes. “Uns e outros são julgados “bons” porque estão 

de acordo com os critérios pertinentes admitidos no meio formado pelos interlocutores 

daquele que sabe”. A concepção de performance aqui estaria ligada a determinados 

critérios. Dentre eles: beleza, eficiência, justiça, verdade.  



 
4.1.  A pragmática do saber narrativo 

 

Essas questões iniciais nos interessam particularmente quando buscamos na 

população de Florânia a história da Santa Menina. Parece que aí se esconde algo. Não 

seria apenas a história em si, mas os saberes sobre a história, a possibilidade de 

legitimá-la, uma vez que ela não ganhou um estatuto legitimado pela Igreja, enquanto 

posto de discurso oficial – Igreja e Ciência, paradoxalmente, parecem estar ligados, 

quando se trata da ordem de legitimar um saber.  

É a história de um povo, de uma sociedade, de uma cultura e permanece 

através das vozes que a sustentam e legitimam. Nesse sentido, são as vozes de quem 

“sabe” da história e mais, “quem sabe contar a história”.  

É necessário vir à tona a forma especial como os sujeitos (entrevistados) se 

envolveram com nossa pesquisa. O entrevistador foi a um instrumento público de 

comunicação, a rádio comunitária local, expôs seu interesse e seu projeto de estudo, 

convidando pessoas que soubessem da história da Santa Menina para poder colher 

suas narrativas. Muitas pessoas da comunidade tinham consciência da história, mas 

poucas se dirigiram ao entrevistador para se colocar na posição de narrador da história. 

Essa postura em que os entrevistados assumiriam uma posição nas narrativas sobre a 

história da Santa é apontada como uma das características inerentes ao saber 

narrativo, essencialmente quando o narrador está preso nos trilhos do que conta. Ele 

se apodera da história com ferramentas lingüísticas especiais. 

Segundo Lyotard (1998), o saber narrativo estaria ligado a uma regra 

pragmática em que determinados operadores lingüísticos definiriam certos “postos” 

narrativos quais sejam: narrador, narratário e narrado. Mas, resta saber o que estaria 

em jogo na pragmática do saber narrativo e a partir de que ponto o entrevistado se 

colocaria na posição ou no “posto narrativo” de narrador.  

O autor evidencia que uma vez assumida a posição na transmissão do relato, o 

narrador utiliza-se de formas discursivas intrinsecamente ligadas ao cerne da 

pragmática do saber narrativo.  

Nas vozes dos narradores da história da Santa Menina, expressões como 

“Segundo a população”, “O primeiro contato que eu tive com essa história”, “Eu tomei 

conhecimento desse fenômeno”, “Então, foi uma história que todo mundo viu”, “O meu 

primeiro contato é bem nítido”, “Então, nesse dia”, “E foi decorrendo o tempo”, “Quando 



foi um belo dia”, E a história do Santo Monte é essa, não tem outra”, são marcas de 

uma sintaxe inerente à narratividade. 

 Tais expressões evidentemente não se aplicam sob a forma de regra 

pragmática universal, mas consoante Lyotard (1998, p. 39), “fornece um indicativo de 

uma propriedade geralmente atribuída ao saber tradicional. Essa sintaxe ativa-se 

quando da assunção dos ‘postos’ narrativos”. Quando assume a posição de narrador, 

através da materialidade lingüística marcada pelo “eu” que fala sobre um “essa”, por 

exemplo, nosso entrevistado o faz com o direito de ter um dia ocupado o lugar de 

narratário a quem lhe foi transmitido o narrado.  

Nas palavras de Lyotard (1998, p 38) “o narrador não pretende manifestar sua 

competência em contar a história, mas apenas pelo fato de dela ter sido um ouvinte. O 

narratário atual, ouvindo-o, eleva-se potencialmente à mesma autoridade”. O relato 

seria, para o autor, a forma por excelência do saber. Para ele, a forma narrativa, 

diferentemente das formas desenvolvidas dos discursos de saber, admite nela mesma 

uma pluralidade de jogos de linguagem que 

 
encontram facilmente lugar no relato dos enunciados denotativos, 
que versam, por exemplo, sobre o céu, as estações, a flora e a 
fauna; dos enunciados deônticos que prescrevem o que deve ser 
feito quanto a estes mesmos referentes ou quanto ao parentesco, 
à diferença dos sexos, às crianças, aos vizinhos; dos enunciados 
interrogativos que estão implicados, por exemplo, nos episódios 
de desafio (responder a uma questão); dos enunciados 
avaliativos. As competências cujos critérios o relato fornece ou 
aplica encontram-se aí misturadas umas às outras num tecido 
cerrado, o do relato, e ordenadas numa perspectiva de conjunto, 
que caracteriza este gênero de saber (Lyotard, 1998 p.38). 

 
 

 Outro aspecto do saber narrativo apontado pelo referido autor diz respeito à 

tradição dos relatos, que apresenta os critérios definidores de uma tríplice competência 

– saber-dizer, saber-ouvir, saber-fazer. Nela se exercem as relações da comunidade 

consigo mesma e com o que a cerca pois,  

 

o que se transmite com os relatos é o grupo de regras 
pragmáticas que constitui o vínculo social. Existe uma 
incomensurabilidade entre a pragmática narrativa popular, que é 
por si legitimante, e este jogo de linguagem conhecido do 
Ocidente que é a questão da legitimidade ou, antes, a 
legitimidade como referente do jogo interrogativo. Os relatos 



determinam os critérios de competência e/ou ilustram a sua 
aplicação. Eles definem assim o que se tem o direito de dizer e 
fazer a cultura e, como também eles são uma parte desta, 
encontram-se desta forma legitimados (Lyotard, 1998 p.42). 
 

 
Através dessa afirmação de Lyotard, convocamos Benveniste (1989; 1995) 

para entendermos que grupo de regras pragmáticas estaria ligado à pragmática da 

narrativa, o que seria dizer, de todo modo, ao saber narrativo. De acordo com 

Benveniste (1989, p. 82), “a enunciação é este colocar em funcionamento a língua por 

um ato individual de utilização”. Para colocá-la em ato é necessário o que ele 

denominou de aparelho formal de enunciação, constituído pelas formas “eu”, “tu”, “ele”. 

Seus estudos mostraram que essa tríade é recorrente e caracterizadora das “instâncias 

do discurso, isto é, os atos discretos e cada vez únicos pelos quais a língua é 

atualizada em palavra por um locutor” (Benveniste, 1995, p. 277)8. O que implica dizer 

que a instância do discurso seria a enunciação em ato, realizada em um dado tempo e 

espaço e pelos pronomes “eu”, “tu” e “ele”.  

De acordo com Dufour (2000, p. 145), o dispositivo das três pessoas também 

rege as modalidades de transmissão do relato.  O que implica assumir que haveria uma 

espécie de isomorfia “entre a estrutura das pessoas verbais e o sistema de instruções 

pragmáticas”.  

Nossas análises recebem dessa junção as categorias de análise para falarmos 

em relato, narrativa e vozes que “sem um nome próprio específico” passam, de boca 

em boca ou fazem o relato da Santa continuar na fala de uns e de outros. 

  A entrevistada Auxiliadora Fernandes ao enunciar “o primeiro contato que eu tive 

com essa história foi com a minha avó. Como eu gostava muito de ouvir histórias e 

dentre as histórias que ela me contava, essa era a que eu gostava mais” ativa a 

presença de um “saber-ouvir” para depois colocar-se na posição de “saber-dizer”, o 

que caracterizaria certa performance (Lyotard, 1998) no ato de relatar.  

 Ao ser interrogada pelo seu interlocutor, Auxiliadora Fernandes, tomada como 

um “tu”, assume, o posto narrativo do “eu”, na instância do discurso. Mas é necessário 

e significativo constatar em sua fala que, imediatamente, após ter assumido esse lugar 

de “eu”, ela denuncia que esse mesmo posto já foi ocupado por outrem “minha avó” em 
                                                 
8 Para Benveniste os pronomes são formas universais e discutir sobre elas é discutir sobre um problema 
de línguas, todavia só seria um problema de línguas “por ser, em primeiro lugar, um problema de 
linguagem”. 
 



outro tempo e espaço. Ou seja, a fonte primária do relato, o narrador “eu” (avó), 

“passou” a história para o narratário “tu” (Auxiliadora Fernandes/neta), que, na instância 

atual ocupa o lugar de narrador. A “avó” entra na discursividade através da enunciação 

histórica. 

 Para compreender esse movimento de inversão, Dufour (2000) se alimenta do 

aporte teórico definido pelo lingüista Benveniste.  Ao ocupar determinadas posições na 

narração, o sujeito  

realiza o que parecia logicamente impossível: a temporalidade 
que é a minha, quando ela ordena meu discurso, é de saída 
aceita por meu interlocutor. [...] A temporalidade do locutor, 
embora literalmente estranha e inacessível ao receptor, é 
identificada por este à temporalidade que informa sua própria fala 
quando ele se torna, por sua vez, locutor (Benveniste, apud 
Dufour, 2000, p. 73). 

 

Benveniste (1995, p. 281) diferencia os pronomes pessoais, marcas indexadoras 

de locutores que tomam a fala e a colocam em jogo. O “eu”, para ele, identificaria a 

instância do discurso que se identifica como pessoa e em que um falante qualquer se 

colocaria como sujeito. O “eu” estaria ligado ao exercício da linguagem sendo essa 

“propriedade que fundamenta o discurso individual em que cada locutor fundamenta o 

discurso individual”. 

 À medida que se diz “eu”, por outro lado, convida-se o interlocutor “tu”, que, por 

seu turno, poderá em sua própria instância assumir o posto de “eu”. Essa dupla seria 

simbolizada, no dizer de Benveniste como “instâncias pessoais”. 

 Nessa inversão “eu” ↔ “tu”, o jogo pragmático vai se revelando aos modos de 

Benveniste (1995, p. 280) para quem  

 

essas formas “pronominais” não remetam à “realidade” nem a 
posições “objetivas” no espaço ou no tempo, mas à enunciação, 
cada vez única, que as contém, e reflitam assim o seu próprio 
emprego. A importância da sua função se comparará à natureza 
do problema que servem para resolver, e que não é senão o da 
comunicação intersubjetiva. A linguagem resolveu esse problema 
criando um conjunto de signos “vazios”, não referenciais com 
relação à “realidade”, sempre disponíveis, e que se tornam 
“plenos” assim que um locutor os assume em cada instância do 
seu discurso. Desprovidos de referência material, não podem ser 
mal empregados; não afirmando nada, não são submetidos à 
condição de verdade e escapam a toda negação.  



 
 

 Esses signos vazios serão as “casas vazias” (Dufour, 2000) que não se ligam a 

um referente específico, já que cada sujeito pode ocupar o lugar de “eu” e interpelar o 

outro como um “tu”.  

 Do mesmo modo que Benveniste, Dufour (2000, p. 69) defende o uso desse 

mesmo sistema específico no saber narrativo. Em tal saber, “quando um sujeito fala, 

ele diz “eu” a um “tu”, a propósito d’“ele”. Esse dispositivo trinitário seria responsável 

por metaforizar nosso espaço simbólico.  

 Nas palavras de Benveniste, o terceiro pronome, o “ele”, seria descaracterizado 

da instância de pessoa, daí a não-pessoa pronominal e estaria preso na instância 

objetiva, sobre a qual se fala.  

 
A “terceira pessoa” representa de fato o membro não marcado da 
correlação de pessoa. É por isso que não há truísmo em afirmar 
que a não-pessoa é o único modo de enunciação possível para as 
instâncias de discurso que não devam remeter a elas mesmas, 
mas que predigam o processo de não importa quem ou não 
importa o que, exceto a própria instância, podendo sempre esse 
não importa quem ou não importa o que ser munido de uma 
referência objetiva. (Benveniste, 1995, p. 282). 
 
 

Isso nos conduz a considerar o “ele” como sendo aquele que não está presente 

na instância da enunciação. Cabe então indagar: o que veria a ser esse “ele”, quando 

se trata aqui de memória e história oral, do relato da Santa e dos fios que tecem a 

memória oral? 

No trecho da fala de auxiliadora Fernandes “o primeiro contato que eu tive com 

essa história foi com a minha avó”, encontramos elementos que denunciam a 

dubiedade do “ele”. Do qual podemos estabelecer as seguintes relações: “ele” se 

simetriza com “essa história” e com “minha avó”. “Essa história” (ele), a da Santa 

Menina, viva, a cada relato dado, é reativada, e “minha avó” (ele), “morto”, como 

possível ocupante do posto “eu”, embora presente, é ressuscitado na memória do que 

chamaremos aqui de grande ELE “ a história da Santa Menina”. 

 
Esse “ele” realiza, no movimento da memória, o maior dos “prodígios”, embora 

tenha sido tomado como não pessoa por Benveniste. Nas palavras de Dufour (2000, p. 

90), 



 
“Ele”, esta simples palavra, realiza pois um imenso prodígio: ele 
faz ver aquilo que não está presente. “Ele” re-presenta o que está 
ausente. Em outros termos, “ele” torna possível a cena da 
representação. 
 
 

O que seria da Santa Menina (“ELE”), de sua história, e de cada uma das 

pessoas (“ele”) que, em outra instância discursiva, enunciaram-na sem um “ele” . Onde 

se indexaria a memória, a história dessa gente, senão nesse jogo pragmático em que o 

indexador “ele” é um operador que traz um ausente para ser rememorado e legitimado 

por dois “co-presentes”? 

O “ele”, a não-pessoa benvenisteana pode ser assim ressignificada com mais 

força. Não se pode, no caso de uma história, de um relato, de um mito religioso, ativar 

todas as pessoas, todos os nomes próprios ligados a ela.  

Nesse “ele” há uma falta, cuja marca pessoal se engendrará em marcas 

impessoais como “a população”, “todo mundo viu”. Nessa instância surge uma 

infinidade de “ele” barrados, cujas presenças se perdem no controverso posto do “ele” 

ocupado na expressão impessoal. 

Se o relato é a forma narrativa por excelência do saber narrativo, faz-se mister 

assinalar que o relato é uma espécie de “cesto furado”. O relato materializa mitos, 

histórias, fábulas e vive de eternos “descompletamentos”. Não há relato todo, completo, 

uma vez que, segundo Dufour (2000, p. 140), ele  

 
mal realiza sua última versão, o todo, em virtude do movimento 
sem fim que o anima, se torna um todo incompleto, à espera, 
apelando para uma nova versão que viria completá-lo. È em 
razão desse movimento de “descompletamento” do todo que o 
relato se volta, sem demora, da toda-potência e da eficácia 
(momento em que o todo se realiza) à toda-potência (momento 
em que o todo se “descompleta”).    

 

A história da Santa Menina vai ganhando estatuto de “veracidade” à medida que 

outros “eles” vão a ela se amarrando e do qual fazem parte e são constitutivos de 

qualquer história ou mito religioso.  

A cada nova conta do relato, um novo. Esse novo anuncia o 

“descompletamento” do “ele”. É nesse sentido que Dufour defende que não podemos 

negligenciar que o “ele” pode simbolizar uma ausência radical: uma ausência não-

representável. 



Encaremos então um fator primordial para se poder pensar nos relatos  e o que 

neles buscamos. Essa questão permite que a ela estejam ligadas demandas de tal 

natureza: por que 14 entrevistados e não apenas um? Não bastaria um apenas para 

que a história oral se firmasse na escrita e fosse, por ela, repassada? Não seria um 

único relato o todo de uma história construída? A crença parece, nesse caso, não estar 

aprisionada na escrita da história, mas na pragmática do saber narrativo que atualiza e 

legitima no tempo passado, presente e futuro, no ontem, no hoje e no amanhã, no 

envolvimento de pessoas reais com a tríade que faz laço social e da qual estamos 

falando. 

Escrever e analisar essas falas orais é buscar escrever aquilo que nas falas 

parece não ser representável e que permite por isso mesmo a “recursividade” do relato. 

Ao escrever as falas, colocamo-nas talvez, mediante a crítica feita a Lévi-Strauss por 

Dufour (2000, p. 139): “o relato como aquilo que se constitui como a si mesmo como 

contexto”.  Ao se colocar em ato um sujeito ocupa uma posição que o faz, sempre 

“completando-o”, sempre “descompletando-o”, sempre se posicionando em um espaço 

de performance em que o saber-dizer é sempre um saber a mais. Para Dufour (2000, 

p.142),  

 

 

 

 
Com efeito, deve-se distinguir este saber narrativo, recolhido na 
“literatura oral”, das formas posteriores que prevaleceram nos 
“grandes” relatos monoteístas e impuseram à narração as formas 
fixas da escrita. Esse saber, pois, refere-se especialmente às 
sociedades politeístas que se caracterizam por sua capacidade 
infindável de gerar novas versões do relato, mas nem por isso ele 
deve ser relegado às sociedades arcaicas, pagãs e politeístas; 
decerto esse saber reinava então sem partilhas, mas a 
capacidade oral de gerar relatos perdura até hoje, apesar da 
dominância dos relatos fixados nas santas Escrituras dos 
monoteísmos e apesar da legitimidade adquirida pelo saber e 
pelo conhecimento científicos recolhidos nos enunciados 
denotativos, não-narrativos por natureza  

 

Apesar da crítica feita por Dufour, ele reconhece o trabalho desenvolvido pelo 

Antropólogo e nós, por nosso turno, mostramos como esses “mitemas” são a parte 



constitutiva da história da Santa Menina que participam de qualquer relato de uma 

crença, de um mito.    

Falando em mito, é necessário considerar, a partir do próprio Lévi-Strauss 

(1967) que ele seja “todas as versões de um relato”. Mas a pragmática do relato 

intimida qualquer sujeito a produzir suas versões que, na verdade, nunca será a última. 

O mito precisa de “alguém” que o reafirme e que produza sua última versão. 

É interessante observarmos como para a mesma história há variáveis, espaços 

de histórias contadas de modos diferentes. Tomemos, por exemplo, os entrevistados 1 

e 2 e comparemos as versões de cada um deles: 

 

 

 
Auxiliadora Fernandes 
 

Antônia Duarte Robson 
 

(a) 
Chegou um frei chamado Otávio que 
veio realizar as missões aqui e todo 
mundo achava que era uma coisa 
corriqueira. Só que a movimentação 
desse frei durante o dia é que 
despertava a atenção das pessoas. 
Além de celebrar as missas, novenas, 
catecismo, confissões, ele ainda durante 
o dia saía com o sacristão da cidade – 
que era um senhor chamado Abílio, eles 
saíam pra andar por volta da zona rural, 
nos sítios, pelas serras. Como Florânia é 
rodeada de serras eles saíam à cavalo, 
procurando. Iam numa serra, iam na 
outra. E as pessoas não entendiam bem 
o que era aquilo 
 

(a) 
Então, nesse dia nós sempre brincava 
fora, perto de casa e um dos meus 
irmãos notou um padre subindo o 
monte. E isso nessa expectativa nós 
ficamos. Mamãe chegou do roçado 
com papai e nós dissemos que tinha 
subido o Monte um padre e mamãe 
dizia que não era verdade. Eu sei que 
no fim da história, do dia, a gente 
ficou tudo arrumado pra ir pro 
catecismo quando esse padre 
descesse. Aí o padre quando... Nós 
ficamos no terreiro esperando a 
passagem desse padre, ele vinha 
sozinho.  
 

(b) 
Ninguém entrou em detalhe. Mas foi 
despertando a curiosidade das pessoas. 
E Abílio que era o sacristão começou a 
contar uma historiazinha diferente. 
Então, ele contou que o padre, o frei 
Otávio, durante muito tempo tinha 
sonhado que numa cidadezinha 
pequena, no alto sertão, tinha uma cruz 
de serras – três serras formando uma 
cruz, e numa dessas, num desses 
braços de cruz tinha um mistério. Ele 
sonhou durante muito tempo, aí resolveu 

(b) 
Nós caminhamos com ele. Aí ele 
disse: Olhe, eu vou mostrar a vocês... 
olhe aquela serra. Aí mostrou aquela 
serra daquele lado ali que é direitinho 
a serra do monte e a serra que é o 
Monte. Nessas duas serras eu tive um 
sonho que é pra vir visitá-las. Já fui 
naquela e agora acabei de subir ali. 
Vocês já foram lá alguma vez? 



procurar. 
 
(c) 
Só que o sacristão falou pra algumas 
pessoas e os curiosos começaram a 
subir, porque aquela fogueirinha que 
nunca se apagava. Porque antes dele 
partir, dele ir embora ele pediu pra o 
proprietário, que era o seu João Damata, 
pra ele não deixar nunca a fogueirinha 
se apagar, até que ele conseguisse 
erguer uma capela. 
 

(c) 
Na época quando ele fez essa 
recomendação, pra gente transmitir 
pra papai, até que ele disse que 
quando ele fosse buscar lenha lá, ele 
fizesse sempre uma fogueirinha lá. 
Deixasse sempre um fogo acesso 
naquele local. Que era um sinal de 
tudo o quanto ele tinha presenciado e 
que existia ali. Tinha sido um sonho, 
mas que ele tinha vindo constatar a 
realidade. 
 

 

Vemos como em Auxiliadora Fernandes e Antônia Duarte Robson há 

similitudes de elementos, quais sejam: o padre, o sonho, a fogueira, dentre outros. Por 

outro lado, esses elementos semelhantes estão unidos a variáveis presentes na fala de 

cada um dos entrevistados.  

Em Auxiliadora Fernandes (a), temos que o “frei Otávio” [...] “durante o dia saía 
com o sacristão da cidade – que era um senhor chamado Abílio, eles saíam pra 

andar por volta da zona rural, nos sítios, pelas serras” [grifos nossos]. Já em Antônia 
Duarte Robson (a), “Então, nesse dia nós sempre brincava fora, perto de casa e um 

dos meus irmãos notou um padre subindo o monte [...] Aí o padre quando... nós 

ficamos no terreiro esperando a passagem desse padre, ele vinha sozinho” [grifos 

nossos].  

Há elementos variáveis nessas falas, como grifamos. De um lado, o padre subia 

ao monte sozinho, do outro, com o sacristão da cidade. 

Em Auxiliadora Fernandes (b), temos: “E Abílio que era o sacristão começou 
a contar uma historiazinha diferente. Então, ele contou que o padre, o frei Otávio, 

durante muito tempo tinha sonhado que numa cidadezinha pequena, no alto sertão, 

tinha uma cruz de serras – três serras formando uma cruz, e numa dessas, num 

desses braços de cruz tinha um mistério” [grifos nossos]. Já em Antônia Duarte 
Robson (b), “Nós caminhamos com ele. Aí ele disse: Olhe, eu vou mostrar a vocês 

[...] Nessas duas serras eu tive um sonho que é pra vir visitá-las” [grifos nossos]. 

Como nas falas anteriores, nessas há versões diferentes: o padre, em uma fala, 

anuncia seu sonho para duas crianças, entre elas a própria depoente; na outra, o 

sonho é revelado ao sacristão. 



Em Auxiliadora Fernandes (c), temos: “ele pediu pra o proprietário, que era 
o seu João Damata, pra ele não deixar nunca a fogueirinha se apagar” [grifos 

nossos]. Já em Antônia Duarte Robson (c), “ele fez essa recomendação, pra gente 
transmitir pra papai, até que ele disse que quando ele fosse buscar lenha lá, ele 
fizesse sempre uma fogueirinha lá” [grifos nossos]. 

Aqui, um movimento fabuloso, as pessoas responsáveis para manter a chama 

da fogueira acesa são completamente diferentes: 1. “João Damata”, segundo 

Auxiliadora Fernandes; 2. “papai”, de acordo com Antônia Duarte Robson.  

Estamos vendo como o mito vai não só se atualizando pelas bocas dos 

depoentes, cada versão, como diria, completa e se descompleta.  É o “mistério” se 

presentificando de modo singular, independente das variáveis que compõem a história 

da Santa Menina. Esse elemento é um expoente radical que figura as buscas humanas 

e, antes de tudo denuncia como o ser humano procura preencher as lacunas do não-

presente, das ausências sempre presentes e fundantes. 

Nesta busca de completude, as falas de Auxiliadora Fernandes abaixo,expressa 

bem a pragmática do relato: 

 

As pessoas geralmente gostam de um misteriozinho, não é? 
Quando tem um mistério envolvido, atrai muito mais do que uma 
coisa já decidida, já clara né? Quando tem um mistério no ar as 
pessoas correm pra cima e gostam mais, chama mais a atenção. 
Talvez goste mesmo. Não sei, a gente não sabe explicar não, é 
uma coisa que não tem explicação. Eu acho que é o mistério, 
outros acham que é a fé. Não sei, alguma coisa atrai as pessoas 
pra lá, pro Santuário (Auxiliadora Fernandes). 
 
Cada uma das pessoas que subiam levava sua própria ferramenta 
e abria seu próprio caminho. Cada uma abria um caminho 
diferente. A minha mãe com meu pai e a minha avó, os três.  O 
meu pai ia cortando o mato, os galhos e eles subiram, inventavam 
um caminho lá. Outro inventava outro. Até que com o passar do 
tempo fizeram a estrada (Auxiliadora Fernandes). 
 

 O fato de as pessoas “gostarem de um misteriozinho” evidencia que há um 

elemento ausente que as mobiliza. Buscá-lo é fundamental, mesmo que “ELE” nunca 

seja ‘achado”, seja expressado. É necessário que “ele” e “ELE” se tornem ausentes 

eternos, para que assim o laço social em torno dele se efetive no tempo presente e 

futuro. A marca possível de um simbolização que sempre estará por vir, a possibilidade 

de haver uma versão que se atualize no tempo.  



A concepção de relações trinitárias embasa e organiza “o campo da 

simbolização” explicado na Santa Menina. Dufour (2000, p.70) indaga: 

 

Quais as condições desse sistema? Como é organizado esse 
conjunto que nos organiza e nos distribui como falantes no 
decorrer do tempo, no decorrer do tempo da fala? Como 
descrever o conjunto “eu”, “tu”, “ele”, que partilhamos sem jamais 
nos darmos o trabalho de falar disso e que transmitimos sem 
mesmo prestar a atenção? É claro que não são o nome genérico 
de “pronomes pessoais” e os de primeira, segunda e terceira 
pessoas, dados pelos gramáticos a este conjunto, que podem 
fazer crer resolvidas essas questões...  

   

 Se não respondemos a contento a essa demanda de Dufour, podemos 

considerar uma fala especial de um dos nossos entrevistados: “Não sei, a gente não 

sabe explicar não, é uma coisa que não tem explicação. Eu acho que é o mistério”, 

talvez responderiam os nossos entrevistados a Dufour.  

A condição desse sistema possa ser a existência do homem e a forma como 

ele só pode estar na linguagem, homem falante. Ou, como diria o próprio Dufour 

(2000), basta que falemos para pormos em uso essa simbolização trinitária 

fundamental, cujos desejos, necessidades de explicações aí se legitimam. 

De acordo com o dicionário Houaiss (2001), a palavra rosário significa: 1. fileira 

de 165 pequenas contas dispostas de maneira sucessiva representando cada uma dela 

uma oração; 2. oração em honra de Nossa Senhora em que se intercalam ave-marias 

com a meditação dos mistérios, iniciados pela oração do padre-nosso e encerrados 

pelo glória; 3. sequência ininterrupta, enfiada, série. 

Com esse entendimento de rosário cuja característica principal é a composição 

de três partes – ave-maria, padre-nosso e glória – retomamos o título deste capítulo 

lembrando que a palavra rosário guarda metaforicamente a idéia de uma tríade 

fundamental. Em nosso caso, a composição do aparelho pragmático que sustenta no 

tempo, na memória, a história/mito da Santa Menina. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 
DE UMA CONCLUSÃO NÃO ANUNCIADA OU...                        

APONTAMENTOS PARA PRÓXIMAS PESQUISAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com quantas ave-marias se faz uma santa?  

Finalizar um trabalho com uma interrogação-chave parece ser uma forma 

interessante. A pergunta que fica cimentada aqui se instala como os rastros de uma 

trilha outrora percorrida pelos que abriram caminho até o cume do Monte das Graças, 

nos idos de 1947. Não é fácil encontrar respostas. 



Uma vez pronunciada, imediatamente a interrogação traz consigo outras 

questões pertinentes como, por exemplo, o que é necessário para que uma santa faça 

parte da vida de tanta gente como na cidade de Florânia e até mesmo da infinidade de 

pessoas que para lá acodem? Uma santa? Duas? Quantas? 

Quando iniciamos nossos estudos não idealizávamos o quão capciosa seria 

nossa tarefa. Ao nos defrontarmos com os percalços, tivemos a certeza que 

acabávamos de adentrar num território de incertezas e descobertas. 

Todavia, esse caminhar inicial embora se assemelhasse com os primeiros 

passos de uma criança que acaba de descobrir que poderá chegar à algum lugar com 

os próprios pés, fez-nos crer que esse percurso poderia ser coroado de êxito.  

Chegamos. 

Estamos até onde nos foi permitido chegar. E, já que abordamos a memória 

como matriz de uma gama de acontecimentos vivenciados por nossos sujeitos, usamos 

um trecho da fala de Antônia Duarte Robson. Juntamente com seus irmãos, a pequena 

estudante de catecismo abria a porteira dando passagem aos que buscavam a história 

da santa. 

 
Logo após a saída desse padre, especialmente da chegada dessa 
santa que a população tomou conhecimento, o movimento no 
Monte não parou não Albery. Você acredita que nessa época, [...] 
a gente abria porteira, a porteira que era em frente a casa da 
gente onde passava a cerca que cita que dividia as terras de 
Chico Amaral da de João Damata e ali o Jucuri (Antônia Duarte 
Robson).    

 
 Pois bem, assim como aquelas crianças das cercanias do Monte, damos 

passagem aos que, a partir de agora, buscarão novos caminhos para conhecer o que 

ali se passava. Vislumbramos possíveis respostas para novos questionamentos, 

impossíveis, talvez, de terem fim. 

 Do lugar que estamos, contemplamos uma paisagem repleta de imagens 

extasiantes, mas sabemos que ainda há subidas. Há ainda, uma montanha de 

conhecimentos a ser escalada. Até aqui, escutamos o sussurrar de memórias que são 

verdadeiras histórias de devoção. Um relicário de vozes sobre a Santa Menina que 

ecoam no saber narrativo de bocas que perpetuam ao sabor do vento suas trajetórias 

de fé e mistério. 

 Buscamos respostas para perguntas que, de certo modo, limitaram a identidade 

e a cultura de uma população. Mas não havíamos como, nesse trabalho, não fazê-lo. 



Preocupamo-nos com a materialidade linguageira capaz de sustentar e legitimar uma 

história/mito.  

 Os mistérios envolvidos nessa sustentação simetrizam-se com os mistérios de 

uma trindade fundamental. Três aparentemente simples pronomes, usados, no 

cotidiano sem que o homem se dê conta do que eles são capazes de profetizar. Desde 

a História remota dos homens, é a história dessa fisionomia trina que se perpetua. Se 

um “eu” vai sempre contar a um “tu” sobre um “ele”. Se todos ocuparemos esse espaço 

é sinal de que nossa primeira morte, fora da instância de um discurso, anuncia a 

segunda morte, cuja marca é a impossibilidade de alçar-se ao posto do “eu”. 

 História Oral e Memória, em nosso trabalho, são dois “eles” que não podem ser 

opostos. São dois lados de uma moeda estranha amarrada no fio discursivo. Nesse fio, 

o nosso, a história da Santa Menina se sustenta, é memória; enquanto houver um 

vivente, possivelmente ele alimentará, que ela seja verdadeira ou não, posto que vai 

falar, contar, narrar, relatar. 

 Sempre vai haver um EU querendo ouvir a história. 

 Essa história, agora, depois de aqui contada, arquitetada, precisará falar dos 

sujeitos, do que lhes prende a essa necessidade de trazer à tona a Santa Menina. 

 Um “eu” fala disso, mas foi necessário saber como linguisticamente estaria preso 

a este “ELE”. O que o “tu” escuta desse “eu” sobre o “ELE”. Em que momento do 

discurso identificar/desidentificar o “ele” desse “ELE”. E, por fim, como a Santa Menina 

(ELE) entra nas contas do rosário da pragmática do saber narrativo. Tentamos, no 

trabalho, mobilizar esse movimento e esperamos ter tocado nele, pelo menos, 

minimamente. Se não, sabemos que devemos prosseguir. 
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