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RESUMO 

 
 
NASCIMENTO, Gercleide Gomes da S. F. do. A construção autobiográfica e 
memorialística em Oiteiro: memórias de uma Sinhá-Moça. Dissertação (Mestrado em 
Estudos da Linguagem) – Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2015. 
 
 
 
Com esta pesquisa, pretende-se apresentar uma possibilidade de leitura para a narrativa 

Oiteiro: memórias de uma Sinhá-Moça (1958), da escritora Magdalena Antunes, 

situando-a no contexto da Literatura Brasileira do Rio Grande do Norte. Serão 

observadas aqui as relações pessoais e sociais da autora através da sua obra e os 

consequentes desdobramentos dentro das perspectivas de autobiografia, memórias e 

ficção. A intenção é apreender os aspectos autobiográficos da obra em questão que 

demonstrem a escrita de si, bem como os possíveis traços ficcionais ali existentes por 

meio das tensões surgidas na narrativa. Para tanto, contamos com as contribuições de 

Lejeune (2008); Amorim (2007; 2012); Walty (1985) e Iser (2002), dentre outros. Além 

do caráter autobiográfico, será identificado também, na obra de Magdalena Antunes, seu 

viés memorialístico, que desponta no livro através da ressignificação das memórias da 

infância e da adolescência da autora. Para tanto, serão utilizadas algumas concepções 

teóricas sobre memória individual e memória coletiva e as reflexões de Henri Bergson 

(1999) e de Le Goff (1984), em contraponto com as contribuições de Maurice 

Halbwachs (2006) e outros autores, no que se refere ao assunto. 

 

Palavras-chave: Autobiografia; ficção; Memórias; Magdalena Antunes. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ABSTRACT 

 

In this research, we intend to deliver a possible reading of the narrative Oiteiro: 

memórias de uma Sinhá-Moça (1958), by the writer Magdalena Antunes, placing it 

within the context of the Brazilian Literature of Rio Grande do Norte. The author’s 

personal and social relations described in her book as well as the outcomes within an 

autobiographical, memorialistic and fictional approach will be under inquiry here. Our 

intent is to reach an understanding of the autobiographical aspects in Antunes’ work that 

reveal the “writing of the self” and its probable fictional traits, by means of the tensions 

identified in the narrative. For this reason, we rely on contributions by Lejeune (2008); 

Amorim (2007; 2012); Walty (1985) and Iser (2002), among others. Aditionally, 

Antunes’ work is also constituted of a memorialistic nature, which emerges in the book 

through the reinterpretation of memories based on the author’s childhood and 

adolescence. For a theoretical description of those moments, we will utilize some 

conceptions on individual and collective memory and the thoughts of Henri Bergson 

(1999) and Le Goff (1984), as opposed to the contributions brought by Maurice 

Halbwachs (2006) and other authors. 

 

Keywords: Autobiography; fiction; Memories; Magdalena Antunes 
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Tudo isso se acha riscado na areia dourada dos caminhos 
 da minha infância e nas correntes da saudade  

que se entonam no coração. 
 

Magdalena Antunes 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Comparada às grandes, 
 a nossa literatura é pobre e fraca. 

Mas é ela, não outra, que nos exprime. 

(Antonio Candido) 
 
 
 

Muito já se refletiu a respeito dos motivos de se escrever sobre si mesmo. Na 

Antiguidade, Platão e Sócrates compreendiam tal tradição discursiva como uma busca 

pela sabedoria e pelo autoconhecimento, processo que poderia ser resumido pela 

sentença “Conhece-te a ti mesmo”, normalmente atribuída a Sócrates. No formato 

aparentado ao que se nos apresenta hoje, o ato de narrar acontecimentos da própria vida 

tem suas origens no século IV de nossa era. Acredita-se ter um de seus marcos mais 

remotos em Santo Agostinho (354-430) e sua obra Confissões de Santo Agostinho ou 

ainda Confissões de Agostinho de Hipona, mais conhecida, entretanto, por Confissões, 

simplesmente. Escrito entre 397 e 398, o texto do célebre teólogo e filósofo da Idade 

Média descreve os anos de vida que precederam sua reconversão ao Cristianismo em 

386. Em seu objetivo de se confessar pecador e exaltar a sublime misericórdia divina, 

Agostinho ressignifica, a partir do ponto de vista de seu presente, seu passado secular. 

Foi com este panorama em mente que viemos a deparar com o livro Oiteiro: 

Memórias de uma Sinhá-Moça, de autoria da escritora norte-rio-grandense Magdalena 

Antunes Pereira. Publicado em 1958, Oiteiro — como a narrativa passará a ser chamada 

daqui por diante — nos dá a conhecer as memórias autobiográficas da autora, por meio 

das quais ela apresenta e representa algumas das situações próprias do quadro do final 

do século dezenove — ano de 1887, para sermos mais exatos —, momento em que a 

abolição da escravatura estava prestes a acontecer, em uma sociedade basicamente 

patriarcal e de economia açucareira em evidência. O “romance”1 Oiteiro, objeto de 

investigação desta pesquisa, tem como cenário o Engenho Oiteiro em Ceará-Mirim, 

cidade do interior do Rio Grande do Norte, distante apenas 28km da capital do Estado. 

                                                           
1 Apesar de, às vezes, chamarmos Oiteiro de romance, estamos cientes do nível de ficcionalização que o 
termo implica. Gostaríamos de registrar, no entanto, que subtraímos do conceito de “romance” o 
estereótipo de narrativa mais ou menos longa de fatos fictícios, lugar-comum que passou a fazer parte do 
imaginário nos círculos leigos. 
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Apesar de o encontro com o livro ter sido fortuito e de sua leitura despretensiosa, 

o primeiro contato com Oiteiro deixou suas marcas: despertou-nos o desejo de conhecer 

melhor o universo da narrativa e da autora, uma vez que o enredo não apenas apresenta 

fragmentos de memórias de um Nordeste brasileiro, mas também abrange temas 

comuns a diversas regiões do Brasil. Nossa maior motivação para a realização deste 

trabalho foi a afinidade que desenvolvemos com a perspectiva da Sinhá-moça nas 

histórias apresentadas em Oiteiro, visão que possibilita ao leitor conhecer um pouco 

dessas memórias que, de certa forma, fazem parte da nossa própria existência. O foco 

adotado pela narradora-personagem privilegia também a descrição da trajetória de 

outras personagens, como as negras escravas Tonha e Patica, que, para a época, eram 

consideradas inferiores, quando poderia, simplesmente, se ater à trajetória da tradicional 

família de posses da qual ela fazia parte. Seguindo de perto o que preconiza Lejeune 

(2008, p. 113) — “Escrever e publicar a narrativa da própria vida foi por muito tempo, e 

ainda continua sendo, em grande medida, um privilégio reservado aos membros das 

classes dominantes” —, a atitude da narradora em dedicar parte de sua narrativa aos 

menos favorecidos, até certo ponto, nos fornece uma oportunidade de explorar 

“arqueologicamente” o que se passava também ao redor da casa-grande, constituindo-se 

assim numa fonte que extrapola a endogenia de classe. 

Destacamos que a obra Oiteiro é considerada um dos primeiros livros de memória 

feminina do povo potiguar. O seu título — Oiteiro — homenageia a fazenda onde a 

autora viveu durante a infância e a adolescência, e o subtítulo — memórias de uma 

Sinhá-Moça — refere-se à sua posição social, já que era o tratamento dispensado às 

filhas dos senhores de engenhos de cana-de-açúcar.  

É nesse ambiente e a partir dele que Magdalena Antunes apresenta as suas 

memórias autobiográficas. Podemos acompanhar sua trajetória desde a sua fase inicial 

de letramento, aos oito anos, na fazenda Oiteiro em Ceará-Mirim; sua passagem pelo 

Colégio Interno Salesiano São José, em Recife, PE; até o regresso definitivo à sua 

cidade natal, Ceará-Mirim. Ao nos enveredarmos pela leitura de Oiteiro, nos deparamos 

com uma garota encantada com as “contações” de histórias das criadas em um mundo 

onde quase tudo é possível e onde se expõe a literatura oral, em suas várias 

manifestações, como fonte de grandes descobertas e curiosidades. Na obra se encontram 

as experiências dos negros fujões e os castigos aplicados a eles. Fomos testemunha 

também da trajetória que a mãe de Magdalena percorreu para aprender a ler; de como as 
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mulheres deveriam se portar para conseguir um bom casamento; os professores com 

quem Magdalena mantivera contato durante o processo de aquisição da leitura e escrita. 

De forma literária, Oiteiro expõe uma narrativa que envolve acontecimentos da 

vida pessoal da autora, mas não é apenas por este fato que acreditamos tratar-se de obra 

de cunho autobiográfico e memorialístico. No livro perpassam espaços de socialização 

nos quais Magdalena estava inserida, desde os momentos de glória e de decadência dos 

engenhos de açúcar, passando pela libertação dos escravos, até às cantigas e histórias 

narradas pelas amas. No meio de tantas micronarrativas, deparamo-nos com a trajetória 

de outras personalidades, que mais parecem personagens fictícias do que pessoas reais. 

Por meio de seus personagens, nossa autora busca apresentar suas reminiscências de 

forma a também contemplar os espaços que a circundaram, tais como as feiras livres, os 

engenhos, o colégio interno, a cidade do Recife (PE) e a cidade de Ceará-Mirim (RN).  

Percebe-se que, com o decorrer do tempo, a literatura autobiográfica e seus 

desdobramentos vêm se tornando corriqueiros nos meios acadêmicos. Entretanto, isso 

não foi sempre assim: o assunto começa a ganhar espaço e visibilidade no final do 

século XIX e início do XX. Em termos muito resumidos, a escrita autobiográfica 

caracteriza-se como a escrita de si mesmo, na qual o autor é o próprio personagem 

principal e narra fatos sobre sua própria vida. Embora a primeira pessoa do discurso 

possa ser empregada no relato do eu que narra sua história — expediente que o auxilia a 

conferir credibilidade ou estatuto de verdade ao seu texto —, traços ficcionais podem 

ser ali encontrados com frequência maior do que poderíamos esperar. Assim, a partir de 

pesquisas realizadas no âmbito da autobiografia, percebem-se alguns conflitos com os 

quais o leitor se defronta, pelo fato de esse gênero poder ser considerado como híbrido 

— dicotomicamente pelo confronto entre verdade e ficção. A arquitetura das 

autobiografias se constrói sobre a identidade entre os elementos da tríade autor, 

narrador e personagem principal. O leitor pode duvidar da veracidade dos fatos 

apresentados, pois, em algumas narrativas, faz-se necessário uma análise mais detalhada 

de aspectos formais apresentados no enredo. Entretanto, para que essa situação seja 

elucidada, é imprescindível apropriar-se dos conceitos reconhecidamente normativos 

apresentados por Philippe Lejeune (2008) na sua obra O pacto autobiográfico. A 

adoção de abordagem normativa justifica-se apenas como um norte para a investigação, 

embora possamos eventualmente discordar de suas visões ou complementá-las. 
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A presente dissertação justifica-se na medida em que propõe um olhar sobre a 

obra de Magdalena Antunes que tenta ali identificar uma escrita autobiográfica e 

memorialística. Ou seja, no romance Oiteiro, devemos manter constantemente dentro de 

nosso campo de visão certas perguntas, tais como: trata-se de um texto no qual a autora 

é a personagem principal? Há uma identidade entre autor, narrador e protagonista? O 

tema central evidencia fatos da própria vida da autora? Podemos considerá-la uma 

narrativa verossímil? Existe um pacto autobiográfico estabelecido entre autor e leitor? 

Caso afirmativo, ele é suficientemente nítido ou conta com a colaboração do leitor em 

alguma medida? Enveredarmos nessa tarefa foi algo desafiador, pois, em alguns 

momentos, surgirão personagens que, por exemplo, destoarão da linearidade com que a 

autora apresenta nas suas reminiscências. Por esse motivo, a sugestão aqui feita por uma 

leitura que estabeleça relações entre ficção e autobiografia constitui, além de tudo, uma 

inspiração a mais para a execução de nossas tarefas. 

Academicamente, este estudo está vinculado à linha de pesquisa Literatura e 

Memória Cultural do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem — 

PPgEL, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. A pesquisa dedicada 

a Oiteiro visará a investigar as questões da autobiografia e suas implicações na obra 

estudada. Para tal, buscamos estudos realizados na área da autobiografia e memória no 

campo da teoria literária e suas implicações. Levamos em consideração os fatos que 

tiveram importância na história da autora e como eles estão relacionados ao espaço 

social na obra. Neste sentido, fomos leitores críticos de pesquisadores que já trilharam 

previamente percursos semelhantes para diferentes obras, fazendo alusão à 

classificação, como já dissemos, normativa de Lejeune (2008) e às observações de 

Amorim (2007; 2012), perpassando pelo assunto da memória coletiva preconizada em 

Halbwachs (2006), entre outros. Este estudo atenderá às questões propostas a partir de 

uma pesquisa exploratória e interpretativa, para tanto, tornar-se-á necessário o estudo de 

sua forma literária, o que possibilitará discussões acerca da obra de Magdalena Antunes 

no âmbito da literatura nacional.  

O presente trabalho está dividido em introdução e três capítulos. O primeiro 

capítulo, intitulado “Magdalena Antunes: sua caminhada”, apresenta considerações 

acerca da vida da escritora e expõe o pouco da fortuna crítica que se pode encontrar 

sobre o assunto. Buscaremos mostrar estudos referentes à obra Oiteiro: Memórias de 

uma Sinhá-Moça, destacando poemas e textos escritos pela autora e que foram 
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publicados em jornais e revistas do século XIX, bem como proporemos discutir uma 

possível influência de um modelo estético a partir de intuições sobre sua obra.  

No segundo capítulo, “Oiteiro: autobiografia ou ficção”, traremos uma discussão 

sobre autobiografia e ficção, abordando os conceitos que embasaram teoricamente a 

autobiografia e como ela é constituída a partir das contribuições de Lejeune (2008) e 

Amorim (2007; 2012). Buscamos encontrar traços na obra que estejam em harmonia 

com esses conceitos e, em outros momentos, teceremos considerações sobre a 

ficcionalidade na obra em estudo, dando enfoque ao leitor e ao seu papel no pacto 

autobiográfico. Outras contraposições relevantes aqui adotadas para a escrita da 

pesquisa, no sentido de pontuar ficção e não ficção, serão as perspectivas de Walty 

(1985) e de Iser (2002). 

No terceiro capítulo, denominado “Memórias de Magdalena Antunes”, 

lançaremos nosso olhar sobre as memórias da autora, tendo em vista principalmente os 

aspectos das relações sociais e individuais no âmbito da obra, como a memória 

individual e coletiva. Discorreremos acerca da teoria que trata diretamente sobre essas 

questões a fim de aproximar nosso objeto com a teoria exposta, já que as memórias 

transcorrem durante a narrativa de forma expressiva. Para esse enfoque, valer-nos-emos 

de considerações teóricas de Bergson (1999), Le Goff (1994), Bosi (1987) e Halbwachs 

(2006). 

Assim, o que apresentamos é uma relação entre autobiografia e a obra Oiteiro: 

Memórias de uma Sinhá-Moça, de Magdalena Antunes, observando como esses 

elementos surgem em sua obra e quais são alguns de seus possíveis significados para a 

autora e para o contexto no qual ela estava inserida. 

Em nossas Considerações Finais, expusemos outras visões com o fim de alargar 

as questões abordadas nesse estudo, apontando múltiplas possibilidades de pesquisa 

para futuros empreendimentos. 
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01. MAGDALENA ANTUNES: SUA CAMINHADA 
 
 
 

Nós, cantores novéis, somos as vozes secundárias 
que se perdem no conjunto de uma grande orquestra, 

há o único mérito de não ficarmos calados. 
(Casimiro de Abreu) 

 
 
 

Iniciaremos a nossa jornada apresentando um pouco sobre a vida e obra de 

Magdalena Antunes Pereira, autora do livro Oiteiro: Memórias de uma Sinhá-Moça, e 

suas primeiras participações em jornais e revistas no início do século XX. Destacaremos 

o seu estilo de escrita e principais temáticas abordadas em seu romance, como também, 

de forma breve, trilharemos um caminho em torno de sua fortuna crítica. Teceremos 

além disso, discussões sobre uma possível influência de um modelo estético a partir de 

intuições sobre sua obra. 

 

 

1.1.  APRESENTAÇÃO DA ROMANCISTA 

 

Maria Magdalena Antunes Pereira — doravante Magdalena Antunes ou 

simplesmente Magdalena — nasceu no dia 25 de maio de 1880, no Engenho Oiteiro, 

Vale de Ceará-Mirim (RN), oriunda de uma família de grandes posses do interior do 

Estado. Era a filha mais velha do coronel José Antunes de Oliveira e de Joana Soares de 

Oliveira e irmã dos poetas Etelvina e Juvenal Antunes.  

 
 

Figura 01: Magdalena Antunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo particular de Gibson Machado 
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Durante os primeiros anos de escolaridade, ela não demonstrava interesse algum 

pela leitura e apresentava uma grande dificuldade com os estudos. A propósito dessas 

características, podemos ler o seguinte testemunho em Oiteiro: “Por muito tempo ainda, 

fui a maior preocupação de meus pais, por não ter amor ao estudo. Em casa diziam que, 

se quisessem esconder uma coisa de mim, guardassem dentro dos meus livros” 

(ANTUNES, 2003, p. 37). 

Aos 11 anos, Magdalena foi estudar no Colégio Salesiano São José, em Recife, 

Pernambuco, como forma de punição por ter apresentado ao seu pai uma atividade 

realizada pelo professor da cidade, “seu” Duarte, como se fosse de sua autoria. Era 

comum, todavia, nessa época, as famílias mais abastadas enviarem seus filhos aos 

colégios internos em busca de uma melhor qualidade no ensino. Passou por lá em torno 

de 5 anos, tendo regressado à sua cidade natal um pouco antes de terminar os estudos, 

“Aprazia-me notar que meu pai estava satisfeito comigo, embora simples portadora de 

um modesto curso de letras, o que não correspondera aos seus sacrifícios.” (ANTUNES, 

2003, p. 287). Toda essa experiência vivenciada durante os anos em que esteve no 

internato transformou-se em matéria-prima para muitas de suas narrativas. 

Ceará-Mirim não distava muito dos modelos das outras cidades do Império, não 

apenas pelas questões políticas e escravocratas, mas também nas suas construções, 

como os sobrados urbanos. Foi em um desses prédios, com suas linhas neste estilo de 

arquitetura, que Magdalena Antunes cresceu, em meio a saraus e encontros com 

intelectuais realizados pela sua família no Casarão Antunes, hoje atual endereço da 

prefeitura da cidade de Ceará-Mirim.  

Figura 02: Solar dos Antunes2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo particular de Gibson Machado 

                                                           
2 Atual sede da Prefeitura de Ceará-Mirim, localizado na principal avenida da cidade — Rua General João 
Varela — construído em 1888, por José Antunes Pereira, um cearense, coronel da Guarda Nacional, pai 
de Magdalena Antunes. 
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Espaços como esse eram utilizados por burocratas e políticos para reuniões de 

negócios, mas também os frequentavam poetas e simpatizantes da literatura. Um dos 

principais participantes de tais encontros era Juvenal Antunes,3 irmão de Magdalena, 

lembrado como referência da literatura popular e humorística. O seu poema mais 

conhecido é “Elogio da preguiça”: 

 
Bendita sejas tu, Preguiça amada, 
Que não consentes que eu me ocupe em nada! 
 
Mas queiras tu, Preguiça, ou tu não queiras, 
Hei de dizer, em versos, quatro asneiras. 
 
Não permuto por toda a humana ciência 
Esta minha honestíssima indolência. [...] (ANTUNES, J., 1909). 
 

Apesar de ter sido autora de um único livro — Oiteiro: Memórias de uma Sinhá-

Moça — Magdalena Antunes contribuiu com outras publicações: era uma mulher que 

surpreendeu e sensibilizou o leitor com suas reminiscências, pois, entrando com contato 

com a sua obra, o leitor não se depara apenas com a história de uma cidade do interior 

do Rio Grande do Norte, mas, sobretudo, com as peculiaridades de um povo. 

No livro Dicionário da Imprensa no Rio Grande do Norte (1909-1987), obra de 

autoria do pesquisador Rodrigues de Melo, podem-se encontrar as diversas 

contribuições de Magdalena Antunes ao capital literário da sua época, já que ali Melo 

expõe um verbete que traz nomes de alguns autores, inclusive com seus pseudônimos, 

como é o caso da escritora em estudo. 

Magdalena Antunes colaborou com o jornal manuscrito feminino A Esperança, 

entre 1903 e 1909, dirigido por Isaura Carrilho e Dolores Cavalcanti. O jornal tinha por 

função divulgar a literatura local, preocupações com a condição da mulher, crônicas 

religiosas e informativos sociais. Nele Magdalena Antunes traz a lume em seu primeiro 

artigo que, segundo ela mesma, foi “[...] tão fanadinho de idéias, que nem foi 

percebido...” (ANTUNES, 2003, p. 328). Ela ainda colaborou, em meados de 1912, com 

o jornal O Ceará-Mirim, usando os pseudônimos de Corália Floresta e Hortencia.  

Na seção “Colaborações”, encontramos um fragmento do jornal A Esperança, 

1905, trazendo felicitações pelo nascimento de um dos filhos de Magdalena Antunes: 

                                                           
3 Juvenal Antunes foi um dos personagens da série “Amazônia — de Galvez a Chico Mendes”, da Rede 
Globo, exibida em 2013. 
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Figura 03: Fragmento do jornal A Esperança4 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Gibson Machado 
 

Em 1912, Magdalena Antunes, aos 32 anos, escreveu no jornal O Ceará-Mirim, 

no qual apresenta duas “cartas” assinadas com os seus pseudônimos, intituladas “Cartas 

A’ Hortencia” e “Cartas A’ Corália”. Todavia, esses não foram os únicos pseudônimos 

utilizados por Magdalena, já que, em outras publicações, ela fez uso de outros dois 

nomes femininos. 

Logo a seguir, pode-se observar um fragmento de uma dessas cartas, retirada do 

arquivo pessoal de Gibson Machado: 

 
CARTAS A’ CORALIA5 

Vila Maria, maio, 912 

Querida Amiga, 

Li a tua amada cartinha, a qual reportavas à memória de tua Boriska 
Santovale a fiel companheira de tua mocidade.  

[...] 

Deverás cantar, em alegres madrigais, as madrugadas claras. Apraz-
me ver a tua candidez de lírio, quando afirmas acreditar nos homens, 
nas suas promessas, que sempre se desfazem como a famarada das 
rutilas creptações.  

Dá-me sempre notícias do teu adorado Leandro, d’ ele que percorre 
agora a ridente Italia, a pátria adorável de Miguel Angelo – o mais 
genial dos pintores e o mais infeliz dos amantes, na sua adoração 
mystica por Vietoria Colonna. Pede-lhe detalhadas notícias de tão 
maravilhosos. 

                                                           
4 Transcrição do texto: “Recebemos a delicada participação que muito agradecemos. - As Ilustres 
Redactores da Esperança D. D Izaura Carrilho e Dolores Cavalcante Participa o nascimento dum filho a 
Amiga Magdalena Pereira”. 
5 Seguimos a ortografia vigente da época. Em anexo a imagem do texto original.  
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Paiz que nós conhecemos através de suas audazes conquistas, o berço, 
enfim, de Marconi, o gênio mais inventivo da actual geração. 

Pode bem acontecer que o teu Leandro, ao contactor das vivas 
tradições de Petrarca e Laura, e sobre tudo, de Graziella a louca 
virgem da Procida – tenha a nítida comprehensão do amor, não vendo 
mais as mulheres pelo prisma contristador dos desiludidos. 

Adeus, minha amiga, que o teu futuro se transforme em flores, como o 
verdejantes prados deste mez de Maio, tão encantador, são os votos de 
tua 

Hortencia. 

 

Percebe-se que Magdalena Antunes foi conhecedora da arte e de suas 

particularidades, como se pode verificar no trecho acima, no qual cita personalidades da 

pintura, das ciências e da literatura, como Michelangelo e Marconi. Quanto ao afamado 

gênio artístico italiano do Renascimento, revela, nas entrelinhas do seu texto, conhecer a 

respeito do amor platônico por ele vivenciado, por meio da forte amizade nutrida pela 

poetisa Vittoria Colonna, Marquesa de Pescara, intelectual do Renascimento. Logo em 

seguida, Hortencia escreve sobre o gênio Guglielmo Marconi, um dos realizadores das 

primeiras transmissões sem fio de rádio, em 1896, sendo visto por nossa escritora como 

o mais inventivo e atual de sua geração.  

Observa-se, no penúltimo parágrafo, um exemplo da literatura com a qual 

Magdalena Antunes costumava manter contato. Ela cita a novela Graziella, do francês 

Alphonse Lamartine, como também a história da paixão platônica que Petrarca sentia 

por Laura — retratado no famoso Canzoniere, com 317 poesias e 227 sonetos — a 

quem dedicou os seus melhores poemas. 

É oportuno ressaltar a revista Ninho das Letras, de 1925, que circulou em dez 

edições, com algumas delas, porém, reunindo dois números na mesma publicação. Aqui 

a participação de nossa escritora ocorreu nos exemplares 6º e 7º (1926) e 8º e 9º (1927), 

ambos em um só fascículo, e, por fim, na 10a edição (1927), tendo sido esta a última 

publicação da revista. A magazine foi de publicação efêmera, porém valiosa, para o 

registro dos costumes e das tradições do povo norte-rio-grandense.  

A Sinhá do Oiteiro, como ficou conhecida Magdalena Antunes, só começou a 

publicar no periódico em 1926, com uma Carta endereçada a um dos redatores da 

revista, Tomaz Salustino, parabenizando-o pela iniciativa de sua produção e 

agradecendo pelo envio de alguns exemplares:  
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Ilustre Dr. Thomaz Salustino. 

Fui surpreendida, agradavelmente, com uma carta do distinto amigo e 
uns números do ‘Ninho das Letras’ que me havia prometido em Natal. 

Agradecendo a gentileza me não posso esquivar de dar o meu parecer, 
embora obscuro, sobre essas revistas que muito me alegram o espirito 
e o coração de rio-grandense do norte, por ver quanto está adiantado, 
intelectualmente, o povo sertanejo. [...] 

Ceará Mirim, 27 de Abril 926 

Engenho Oiteiro 
(Revista Ninho das Letras) 

 

Nas publicações seguintes dessa revista, Magdalena Antunes passa a escrever os 

seus textos. Podemos encontrá-los na 8a e 9a edições, vindas a lume em junho e julho de 

1926, na seção “Cartas Litoraneas”, espaço destinado à correspondência entre Hortencia 

Flores, Déa e Dulce — todos pseudônimos de Magdalena Antunes. Nessa magazine, as 

temáticas são relacionadas a conselhos e desabafos cotidianos das personagens 

femininas. Um assunto recorrente é a religiosidade da autora, que se pode perceber 

através das publicações em jornais e revistas e, em especial, em seu livro Oiteiro. 

O que chama a atenção nas obras é a disposição que os textos seguem nas folhas 

da revista, uma vez que se enquadram em formas geométricas, o que não era usual no 

período, vindo a se tornar característica do poema-processo, surgido apenas em meados 

dos anos cinquenta com a poesia concreta. Não se sabe, todavia, se tal configuração foi 

adotada por escolha da escritora ou por opção dos editores da revista. Mesmo assim, 

não se pode deixar de admirar tal iniciativa como algo inovador para a época, pois só 

admiraremos algo neste gênero em 1927, com a publicação da obra Livro de Poemas, do 

natalense Jorge Fernandes.6 Nele encontramos já uma prévia do que viria a ser a poesia 

concreta nos poemas “Té-téu” e “Rede”. A seguir, observam-se duas publicações da 

Sinhá do Oiteiro, na revista Ninho das letras: 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Jorge Fernandes (1887-1953) é considerado pela crítica um dos precursores da poesia moderna no Brasil 
com seu “Livro de Poemas”, de versos modernos, editado em 1927. 
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Figura 04: Cartas em Ninho das Letras 

 

Fonte: Coletânea da revista Literária Mensal. Ninho das Letras. 2012. 

 

Nos textos acima, nota-se que a primeira Carta é direcionada a Déa, enquanto a 

segunda dirige-se a Dulce. Nas edições seguintes da revista, teremos outras Cartas com 

essa mesma disposição. 

Ao longo da sua trajetória Magdalena Antunes ficou em cadeiras de rodas devido 

a uma trombose, no entanto isso não a fez desistir de escrever o seu livro Oiteiro. O 

lançamento da sua obra é lembrado com detalhes pela sua neta Lúcia Helena Pereira: 

“Ela usava um vestido de fundo branco com "pois" levemente azul. Nos cabelos 

prateados a redinha, e num pé, o chinelinho delicado e bem elegante para a ocasião 

(apenas um pé, vez que já havia amputado uma perna acometida de trombose).7” Aos 79 

anos de idade, um ano após a publicação da sua única obra de fôlego, Magdalena 

Antunes veio a falecer, no dia 11de junho de 1959, na cidade do Natal. 

Mesmo após o seu desaparecimento ela ainda é lembrada como uma representação 

feminina significativa, por ter vivenciado a literatura em tempos de pouco envolvimento 

feminino, sendo uma das homenageadas na obra Mulher Potiguar: Cinco séculos de 

                                                           
7 Disponível em: http://letrasecanaviais.blogspot.com.br/2011/08/o-oiteiro-era-uma-visao-de-sonhos-
nos.html. Acesso em: 23.06.2015. 



 

24 

 

presença (2001), compreendendo 24 mulheres. Por fim, Magdalena faz parte do grupo 

das 40 Patronas da Academia Feminina de Letras do Rio Grande do Norte. 

 

1.2  CONTEXTO E ESTUDOS DO ROMANCE OITEIRO: MEMÓRIAS DE UMA 

SINHÁ-MOÇA  

 

Considerando o contexto da obra em estudo, intuímos que é preciso voltar um 

pouco ao passado, às nossas raízes, que são fundamentáveis na formação da história da 

humanidade, a fim de compreendermos o mundo que está à nossa volta. Nessa 

perspectiva, Magdalena Antunes, como alguns outros autores, optou pelo gênero 

autobiográfico para expressar suas narrativas. 

No Rio Grande do Norte, alguns autores percorreram o caminho da escrita 

memorialística: Raimundo Nonato, com Memórias de um retirante (1957) e Somando 

os dias do tempo (1973); Octacílio Alecrim, com Província submersa (1957); e Nilo 

Pereira, com Imagens do Ceará-Mirim (1969), entre outros.  

Uma das principais representantes no que se refere a essa temática no Rio Grande 

do Norte, a obra Oiteiro: Memórias de uma Sinhá-Moça, apresenta narrativas que 

evidenciam representações da cultura e dos conflitos sociais vigentes. A obra está 

inserida no contexto dos séculos XIX e XX, pois retrata histórias que ocorreram a partir 

de 1897, cujas tramas situam-se nos engenhos, casas-grandes, senzalas e no Colégio 

Interno no Recife. 

Foram duas as edições do livro. Em 1958, a obra foi publicada pela Editora 

Irmãos Pongetti, Rio de Janeiro, com o apoio da Casa Euclides da Cunha, Coleção Nísia 

Floresta; e, em 2003, uma coleção denominada Letras Potiguares, por meio da Lei 

Câmara Cascudo de incentivo à cultura, pela editora A. S. Editores. A seguir, 

poderemos apreciar as capas das edições. Ambas apresentam a imagem do Engenho 

Oiteiro no vale do Ceará-Mirim. 
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Figura 05: Capas das duas edições de Oiteiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a edição (1958)    2a edição (2003) 

 

Temos uma narradora-personagem que relata os acontecimentos reais e/ou 

ficcionais que ocorreram não apenas com ela, mas que perpassaram o espaço social no 

qual estava inserida. O título da obra — Oiteiro — é uma forma de homenagear a 

espécie de oitizeiro que havia na frente da casa-grande da família, lugar que guarda 

grandes recordações.  

De início, encontramos a protagonista, ainda na primeira infância, narrando as 

suas inquietações sobre o letramento em sua vida. Posteriormente, é descrita a trajetória 

no Colégio Interno em Recife (PE) e o seu regresso à cidade de origem. Percebem-se 

aqui já os aspectos autobiográficos citados por Lejeune em O pacto autobiográfico: 

 
Se podemos dizer que a autobiografia se define por algo que é exterior 
ao texto, não se trata de buscar, aquém, uma inverificável semelhança 
com uma pessoa real, mas sim de ir além, para verificar, no texto 
crítico, o tipo de leitura que ela engendra, a crença que produz. 
(LEJEUNE, 2008, p. 47). 
 

Ao longo dessa trajetória, surgem personagens que são muito significativos para 

nossa história local e também brasileira, como as negras Tonha e Patica. Podemos 

perceber detalhes no trajeto da viagem desde Ceará-Mirim ao seu destino final, Recife, 
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PE — aspectos geográficos, sociais e econômicos. Oriunda de uma família tradicional e 

de posses do interior do Estado do Rio Grande do Norte, Magdalena Antunes narra suas 

reminiscências ao longo dos vinte e sete capítulos da sua narrativa. O leitor toma 

conhecimento de vários relatos que evidenciam aspectos sociais, históricos e culturais 

da época. À medida que as memórias surgem, a narradora-personagem apresenta as 

paisagens dos engenhos açucareiros, os lugares de socialização, as feiras e igrejas, 

enfim, a dinâmica das cidades onde viveu momentos expressivos: 

 
O dia de feira era tão significativo para o cearamirinense de qualquer 
categoria, como os domingos e dias santos ou feriados. 
Não havia ocupação por mais forçada que fizesse o senhor de engenho 
ou lavrador de deixar de comparecer à feira. A ausência indicava 
obrigação maior ou moléstia. As estradas enchiam-se de cavaleiros, 
montando cada qual o seu ginete, rumo à cidade. (ANTUNES, 2003, 
p. 199).  
 

Observe que esse era um dos espaços onde as pessoas oriundas dos arredores de 

Ceará-Mirim circulavam, alguns carregando produtos que seriam comercializados na 

feira, outros em busca de mercadorias.  Para Magdalena Antunes o lugar das feiras 

livres era diversificado, existia a compra e troca de produtos, mas havia muitas 

interfaces: personagens, cheiros diversos, movimentos e um sentimento de 

pertencimento ao lugar de origem.  

Segundo Maluf, 

O fato de o enunciador conhecer e descrever experiências particulares 
de tempos pretéritos a partir de uma perspectiva presente, que 
necessariamente diz respeito à sua própria imagem, leva ao autor 
elaborar estratégias verbais específicas – um estilo – para expressar a 
“verdade” sobre os fatos e acontecimentos passados. Ele se apoia 
sobre essas fórmulas verbais para acomodar o passado, tanto para si 
quanto para o leitor, contendo, assim, a erupção desordenada do 
tempo privado. (MALUF, 1995, p. 29). 
 

O enredo do romance Oiteiro, que apresenta Magdalena Antunes, se passa na 

cidade de Ceará-Mirim (RN), região economicamente marcada pela riqueza açucareira 

nos séculos XIX e XX. A obra abrange um arco cronológico que vai do período da Lei 

Áurea, em 1888, até o início da década de 1930, poucos anos depois da crise econômica 

que se abateu sobre tal indústria. Apresenta personagens secundários como D. Yaya, 

Carlotinha ou tia Melânia, modelos de mulheres nos quais os pais de Magdalena 

queriam que a filha se tornasse, pois era o padrão feminino que a sociedade da época 
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exigia, com alguns predicativos como tocar piano, bordar, cuidar da casa, entre muitas 

outras aptidões. O fragmento abaixo se refere ao dia da escolha do colégio em que 

Magdalena estudaria: 

 
Reuniu-se o conselho de família e foi escolhido o colégio de São José, 
em homenagem às suas ex-alunas dona Yayá e Carlotinha, exemplos 
de bondade e cultura. Falavam francês e português. Elas sabiam mais 
do que o professor da cidade. 
Tocava piano admiravelmente e a outra bordava a ouro e desenhava 
muito bem. Tudo aprenderam no Colégio São José. Eu seria uma dona 
Yayá! Uma dona Carlotinha! (ANTUNES, 2003, p. 42-43). 
 

O leitor irá deparar-se com personagens que são produtos da economia açucareira 

— como os negros dos engenhos, os feirantes, o feitor — e terá a oportunidade também 

de acompanhar histórias internas, encaixadas à principal, na forma de micronarrativas 

capazes de dar conta de muitas trajetórias trilhadas pelos personagens citados na obra 

como é apresentado o ritual do tratamento dado à cana-de-açúcar: 

 
[...] às quatro da manhã, ressoava em todo o Quiri e Gravatá o toque 
de búzio soprado pelo feitor, chamando os trabalhadores. 
Duas horas depois, o engenho apitava, começando a virar com um 
ruído metálico e moroso. [...] E o foguista alimentava com mais vigor 
o combustível da caldeira. O mestre, então, limpando sempre os 
caldos, jogava sobre eles cuiadas de cal diluída. (ANTUNES, 2003, p. 
315-317). 
 

Na realidade, talvez não seja adequado afirmar que existisse uma história 

principal em Oiteiro, pois percebemos uma narradora atenta às várias situações que 

ocorriam ao seu redor, mesmo que ela não estivesse em evidência naquele momento. 

Na publicação da primeira edição de Oiteiro, foi proferida, na sessão de 

lançamento do livro, uma saudação por Nilo Pereira (1958), que diz:  

 
O feitiço dêsse livro está nas visões que saem de sua narrativa, como 
uma procissão de figuras familiares, em torno das quais os fatos 
compõem a história encantada de menina e moça, poema romântico 
das horas que silenciaram no tempo, para que pudessem vibrar ao 
toque renaniano de um mundo submerso. 
(Revista da Academia Norte-rio-grandense de Letras. Ano VII. N 5, p. 
55/64.195). 
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Ao decorrer da saudação, Nilo Pereira vai tecendo uma análise da obra que 

acabara de ser publicada, mostrando a sua importância. Ele ainda compara o romance de 

Magdalena ao livro O Ateneu (1996), de Raul Pompeia, pois essa obra engloba as 

atitudes humanas nas figuras das personagens, e o cenário é um colégio interno, 

conservador, onde o personagem principal, Sérgio, dá início à formação de seu caráter. 

Assim Nilo Pereira aproveita as semelhanças existentes nas obras para fazer uma 

ressalva: 

 
Dessa viagem ao fim do século ficou-me a impressão de uma aventura 
em que o risco, por sinal, seria o menos: o essencial estava na sedução 
do Colégio, que seria para a sinhá moça do Oiteiro o que o Ateneu foi 
para Raul Pompeia, a sabedoria didática na infalibilidade dos mestres, 
imortalizados em aquarelas pedagógicas, nas quais Aristarco irrompe, 
hierático, para a perspectiva heroica da história. (Saudação no 
lançamento do romance, 1958, p. 57).8 
 

O livro de Magdalena Antunes é considerado um dos primeiros volumes de 

memórias do Nordeste. Antes da sua estreia, Oiteiro recebeu algumas notas, transcrito 

do Jornal “A República”, órgão oficial do Estado: 

 

 

 
Há dias falei sobre a raridade dos livros de memórias do Brasil. 
Difíceis de encontrar entre os homens, não conheço muitos volumes 
de reminiscências escritos por mão feminina. Helena Morley creio ser 
uma exceção ilustre, com a deliciosa Minha Vida de Menina. 
Nós, do Rio Grande do Norte, teremos a honra de lavrar um tento, 
adiantando a Rainha do tabuleiro de xadrez. Vamos ter um volume de 
recordações, história de uma nobre, tranquila e doce vida de sinhá 
moça brasileira, mãe e avó, criada em engenho de açúcar, com mãe 
preta, educada em colégio do Recife, plantando sua casa nos ritos da 
aristocracia rural do Ceará-Mirim. Dona Magdalena Antunes Pereira 
está terminando seu livro de reminiscências. 
Trouxe alguns capítulos e os leu a todos ressuscitando figuras e coisas, 
com a força serena de naturalidade, com uma emoção espaça e 
poderosa, com uma simplicidade tão espontânea e ágil na cor, no 
movimento e no som que me lembrou Jane Austen. (CASCUDO, 
apud ANTUNES, 2003, p. 19-20). 
 

                                                           
8 “Visões de uma sinhá-moça”, Nilo Pereira (Saudação a Madalena Pereira, na sessão de lançamento do 
livro Oiteiro, promovida pela Academia Norte-rio-grandense de Letras). Natal: Revista da Academia 
Norte-rio-grandense de Letras. Ano VII. N 5, p.55/64. 1959. Em anexo. 
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Existia uma grande movimentação com a proximidade do lançamento do livro de 

Magdalena, que recebe a jornalista Maria Tereza, redatora-chefe da revista De mulher 

para mulher (1958), que veio do Rio de Janeiro para entrevistá-la. Observemos um 

fragmento da entrevista narrada pela sua neta Lúcia Helena Pereira: 

 
Abrindo a entrevista, Maria Tereza perguntou-lhe: Como a senhora se 
sente ao publicar o seu primeiro livro, com tantas manifestações de 
carinho, notícias em jornais, intelectuais cercando-a intensivamente? 
E esse terraço, haverá uma história?? Seus olhos oceânicos brilharam 
e ela respondeu: Saí de um vale encantado para a cidadezinha dos Reis 
Magos. Aqui, então, fui reunindo as minhas reminiscências e 
encontrando escritores que me incentivaram na árdua caminhada. 
Deixar o Oiteiro e a velha Ceará- Mirim - O Solar Antunes), para 
morar em Natal, deu-me algumas vantagens e os primeiros vislumbres 
intelectuais. Por outro lado, venho sentindo falta da minha paisagem 
de infância, da mansidão do vale, dos parentes e amigos que lá 
ficaram. Quanto ao terraço, nele está a fronteira do meu pequeno – 
grande mundo, a minha ilha?, o meu refúgio, a mangueira frondosa e 
bela! Afinal, as árvores também saem dos seus lugares e dão sombras 
e frutos, e os pássaros pousam e cantam as suas lindas estrofes 
musicais! Sobre o meu livro, creio que a vida vai escrevendo a nossa 
história e o Oiteiro vai me levando de volta a um tempo ameno, cheio 
de poesia e beleza, ao meu templo de gratas recordações que vou 
deixando para as novas gerações. Continuando, a senhora Maria 
Tereza insistiu: Então, somente as recordações e saudades do vale 
levaram-na a escrever um livro?? Madalena Antunes sorriu e falou 
com doçura: Foram os encantamentos da infância que enriqueceram as 
minhas lembranças; o feitiço do Oiteiro com suas perfumadas auroras 
e os crepúsculos cheios de inspirações! O Oiteiro, o velho engenho 
com o oitizeiro à beira da estrada! Aquele pedaço de céu foi o palco 
iluminado das minhas recordações! A fonte perene dos meus sonhos 
de menina! Saiba, Maria Tereza, desde criança fui aprisionando no 
coração as minhas lembranças, o que não imaginava é que, um dia, 
elas seriam impressas nas páginas de um livro. Creio que isso foi 
seduzindo o meu espírito e me privando da solidão comum desses 
novos tempos, na cidade. Escrever, pelo menos para mim, é um belo 
exercício da alma, uma forma de suprir solidões e saudades. E no 
Oiteiro, ficou o grande oitizeiro, o qual devo bendizer: Oh! Velho 
oitizeiro, figura do passado, templo de minhas primeiras impressões! 
Quantas coisas recordas! Oh! Árvore do pomar da minha felicidade?! 
M.M.A.P. 9 (Fonte: União Brasileira de escritores do Rio Grande do 
Norte). 
 

De certa forma, Magdalena Antunes rompe com a trajetória na qual poucas 

mulheres publicavam livros e tinham reconhecimento nacional acerca das suas obras. 

                                                           
9 A esse respeito e sobre outras informações acerca da vida e obra da autora, aferir a conferência com 
Lúcia Helena Pereira, neta de Magdalena Antunes, ministrada em 23 de julho de 2005, aniversário de 
emancipação política de Ceará - Mirim / RN. Disponível em: 
http://ihgrn.blogspot.com.br/2014/08/sintese-historica-da-briosa-vila.html.  
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Percebe-se que, primeiramente, foi uma atitude de coragem da parte de Magdalena, mas 

não podemos deixar de registrar os incentivos dos intelectuais da época, como Luís da 

Câmara Cascudo, Manoel Rodrigues de Melo, Nilo Pereira, Esmeraldo Siqueira, 

Verissimo de Melo, dentre vários outros, que contribuíram de forma significativa, 

encorajando-a.  

Observe-se que se trata de uma escritora comprometida em narrar a sua 

autobiografia e, em contrapartida, alguns episódios da sociedade da qual ela fazia parte. 

No entanto, sabe-se que, enquanto alguns acontecimentos são evidenciados, outros 

ficam guardados apenas na memória. Dessa forma, como afirma Lejeune (2008) em seu 

artigo “O pacto autobiográfico, 25 anos depois”, “a identidade, aqui como em toda 

parte, é uma escolha” (p. 72). Ou seja, Magdalena Antunes escolhe o que deseja narrar 

em seu livro. 

Compreendemos que a obra em estudo não se encontra na lista dos cânones 

literários. Talvez por esse motivo não haja muitos trabalhos a respeito de Oiteiro. No 

entanto, percebe-se um crescente interesse de alguns estudiosos na vida e obra de 

Magdalena Antunes. Em 2001, com a publicação do livro Literatura do Rio Grande do 

Norte – Antologia, Constância Lima Duarte e Diva Maria Cunha Pereira de Macêdo 

dedicam algumas páginas ao estudo desse texto. Ali o leitor terá a oportunidade de 

entrar em contato com dados biográficos e dois capítulos do livro da escritora.  

O professor e pesquisador Tarcísio Gurgel, no livro Informação da Literatura 

Potiguar (2001), apresenta essa narrativa como não apenas um registro biográfico da 

própria autora, mas como algo que transcende o gênero, revelando-se, em alguns 

momentos, ótima e, em outros, excelente literatura: 

 
E o seu livro, como nenhum outro gênero, em nossa literatura, revela-
se, em vários trechos como ótima e, em muitos outros como excelente 
literatura. Como uma atenta observadora do universo marcado pelo 
fausto da cultura canavieira, refletida no poderio de alguns Senhores 
de Engenho, na incomparável beleza do vale, no romantismo das 
sinhazinhas [...]. (GURGEL, 2001, p. 113). 
 

Neste sentido, percebemos o reconhecimento da relevância da autobiografia da 

autora para a nossa memória individual e coletiva, pois não podemos negar o 

encantamento que o livro desperta quando o lemos e vivenciamos as situações relatadas 

pela narradora-personagem de Oiteiro.  
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Na obra Alguma prata da casa (2012), Manoel Onofre Jr. seleciona alguns 

escritores do Rio Grande do Norte que julga mais relevantes no que se refere “não 

apenas aos valores intrínsecos, mas também [por] sua relevância histórica”. Pode-se 

assim perceber a sua opinião de escritor e leitor crítico quanto à obra Oiteiro: 

 
Maria Magdalena Antunes Pereira, a sinhá-moça do engenho Oiteiro, 
era uma sinhá-moça atípica. Leitora voraz, inteligente, sutil e 
observadora.  
Recordando os seus tempos de internato num colégio de freiras, do 
Recife, ela intercala, em suas amáveis evocações, imagens da sua terra 
e da sua gente. Descrições e perfis irretocáveis. (ONOFRE JR., 2012, 
p. 39). 
 

Em seu texto, Manuel Onofre Jr. ainda relata que, além de Magdalena Antunes, 

existem outros escritores que usam suas memórias como matéria literária no Rio Grande 

do Norte. Tais escritores, segundo Onofre Jr., são tão primorosos quanto Magdalena 

Antunes. 

Além dos estudiosos acima mencionados, a professora Aldinida Medeiros 

publicou dois artigos a respeito de nosso objeto de estudo: o primeiro no Seminário 

Mulher e Literatura (2007) e o segundo no periódico Imburana (2010). No segundo, 

intitulado “Memória e autoria feminina em Oiteiro”, faz uma investigação, de maneira 

breve, sobre as memórias presentes no livro, desde fatos da infância até momentos que 

marcaram a história do Rio Grande do Norte. Medeiros (2010) busca mostrar o quanto a 

obra de Magdalena Antunes é rica para a construção memorialística da sociedade, 

estabelecendo uma ligação entre o aspecto memorialístico e autobiográfico: 

 
Encontramos em Oiteiro um painel descrito que mostra importantes 
aspectos históricos os quais podem ser (a)depreendidos a partir das 
evocações que tornam-no ao mesmo tempo um livro autobiográfico e 
de cunho memorialístico. Neste caso, podemos também considerar 
que isto faz parte da memória coletiva, pois que um indivíduo é parte 
de um todo social. (MEDEIROS, 2010, p. 18). 
 

Nesse mesmo artigo, Medeiros (2010) ainda afirma que a obra de Magdalena 

Antunes não foi muito divulgada pelo fato de ela ser mulher, pois a literatura feminina 

não era aceita de forma tão natural. Raros eram os registros sobre a escrita feminina: um 
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século antes de Magdalena, apenas a feminista Nísia Floresta10 ganhou notoriedade com 

publicações a nível nacional e internacional: 

 
Outrossim, faz-se importante lembramos que a autoria feminina, de 
modo geral – não apenas a norte-rio-grandense – ficou muito tempo 
relevada ao plano marginal, o que pode ter influenciado ou não a 
questão de Antunes ter escrito apenas este livro de memórias. [...] 
Magdalena Antunes publica já nos meados do século XX, porém, é 
somente a partir do final deste século, mais enfaticamente a partir do 
início do século XXI que seu romance passa a receber atenção mais 
destacada por parte da crítica literária do seu Estado. (MEDEIROS, 
2010, p. 22). 
 

Medeiros (2010) acredita que, por ser um livro de autoria feminina, Oiteiro tenha 

sofrido privações. Deixa claro, porém, que a narrativa não deve ser reconhecida apenas 

por ter sido escrito por uma mulher e sim pela qualidade primorosa que apresenta. 

Mostra-nos que não se trata simplesmente de um romance ou um livro de poemas e sim 

de escrita voltada para a construção da identidade cultural de um povo: 

 
A autora não se pretendeu romancista ou poeta, como ela mesma 
afirma em seu livro. Assim, autobiografando-se, deixou registrada não 
apenas sua vida, mas tudo o que aconteceu dentro de uma época e 
tudo aquilo que retrata os lugares onde viveu, notadamente o engenho 
e a cidade de Ceará-Mirim. (MEDEIROS, 2010, p. 19).  
 

Ao final do seu artigo, Medeiros (2010) discutirá brevemente sobre as 

reminiscências e as “contações” de história presentes em Oiteiro narradas pela fiel 

Patica e os “causos” de Tonha. Evidencia ainda que, graças à crescente valorização da 

literatura feminina, é possível uma análise mais atenta aos outros vários aspectos que o 

livro aborda: 

 
Todavia, acreditamos que observar e analisar criticamente os variados 
temas presentes é algo que se tornou viável graças a atenção voltada 
para a literatura escrita por mulheres. Não por questões de valores, 

                                                           
10 Nísia Floresta Brasileira Augusta era o pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto nascida em Papari — 
hoje cidade Nísia Floresta — Rio Grande do Norte, em 12 de outubro de 1810. Em seu livro “Direitos das 
mulheres e injustiças dos homens” ela propõe às mulheres novas perspectivas quanto ao seu papel na 
sociedade. O pensamento de Nísia foi fortemente influenciado pelo filósofo Augusto Comte, pai do 
positivismo e pelos escritos de Mary Woolstonecraft. 
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mas pela possibilidade editorial que o destaque dado à autoria 
feminina, possibilita. (MEDEIROS, 2010, p. 24). 
 

Ao concluir o seu artigo, Medeiros usa a citação de Câmara Cascudo, que se 

encontra no próprio livro Oiteiro, na qual diz: 

 
Os poucos capítulos ouvidos me encheram de lembrança. E também 
de orgulho. [...] Ninguém lerá sem emoção as páginas do velho 
oitizeiro. [...] Dona Magdalena Pereira provou que a saudade é uma 
tinta indelével. E fez um lindo livro, ensopado no leite da ternura 
humana. (CASCUDO, apud MEDEIROS, 2010, p. 24).  
 

No segundo artigo, publicado em 2007, intitulado “A narradora e as contadoras 

de história em Oiteiro”, Medeiros lembra que, embora Oiteiro seja o único livro de 

Antunes, ele “é considerado, pela crítica, uma obra de cunho evocativo na qual a 

memorialística toma proporções decisivas, deixando um registro do período no qual a 

autora viveu” (p. 01). Outra constatação que a pesquisadora faz sobre a obra são as 

múltiplas vozes femininas no texto, porque, em certos momentos, temos a voz da 

narradora-personagem e, em outros, as vozes atribuídas às escravas Tonha e Patica, o 

que torna a narradora autodiegética, ou seja, quando o protagonista e narrador se 

apresentam usando a primeira pessoa gramatical, sendo assim, a mesma pessoa do 

discurso. Discutiremos sobre isso mais adiante no nosso estudo. 

 
Delas, a sinhazinha ouve lendas e histórias as quais considera 
instigante para sua imaginação, o que a torna uma narradora 
autodiegética, assumindo na narrativa dois papéis: o de narradora de 
sua própria história e ao mesmo tempo ouvinte das narrativas 
intradiegéticas de Tonha e Patica. (MEDEIROS, 2010, p. 2). 
 

Essas múltiplas vozes são percebidas durante toda a narrativa de Oiteiro, desde as 

“contações” de história até as cantorias ouvidas nos arredores na casa-grande. Desse 

modo, percebe-se o papel fundamental de Tonha e Patica no processo de aquisição das 

práticas de múltiplos letramentos da nossa narradora-personagem. 

O livro Escritoras do Rio Grande do Norte: antologia (2013) apresenta 

contribuições acerca de Oiteiro, afirmando que essa narrativa é o primeiro livro de 

memórias feminino do Rio Grande do Norte e talvez até do Nordeste: “A nosso ver, a 

obra Oiteiro preenche com competência certa carência de escritos memorialísticos a 
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partir de uma ótica feminina, e se inscreve num gênero literário privilegiado pela 

crítica” (DUARTE e MACEDO, 2013, p. 97). Nessa obra as autoras fazem apreciação 

do livro pela visão da neta de Magdalena Antunes, Lúcia Helena Pereira. 

A professora e pesquisadora Conceição Flores publica, em 2014, o Dicionário de 

escritores norte-rio-grandenses: de Nísia Floresta à contemporaneidade, obra que 

apresenta o levantamento dos escritores do Rio Grande do Norte. A recensão contempla 

não apenas aqueles que publicaram livros, mas resgata autores que tiveram participação 

ativa na vida cultural do Estado, com participações em jornais, revistas e periódicos, 

mesmo que não tenham publicado nenhuma narrativa longa. Magdalena Antunes figura 

ali com a sua biografia e trajetória literária, apresentando-se ao leitor inclusive seus 

pseudônimos, Corália Flores e Hortencia, sob os quais ela publicou em jornais e revista 

da época.  

Na análise acadêmica, a tese A história local e o seu lugar na história: histórias 

ensinadas em Ceará-Mirim, Fagundes (2006) faz uma análise sobre o ensino de história 

no município de Ceará-Mirim, traçando uma comparação entre as obras Oiteiro, de 

Magdalena Antunes Pereira, e Imagens de Ceará-Mirim, de Nilo de Oliveira Pereira. 

Fagundes (2006) reflete sobre a forma com que é retratada a história da cidade pelos 

escritores, considerando assim algumas de suas impressões: 

 
A obra insere-se em um ambiente físico e temporal construído em 
torno do vale do Ceará-Mirim, cujo esplendor da aristocracia rural 
ligada ao açúcar não fora muito além do meio século. Aí, presenciam-
se a decadência do engenho de açúcar e a Ascenção dos engenhos-
centrais e das usinas. Nesse contexto, a autora esforça-se para registrar 
as transformações por que passa a cultura canavieira, com 
consequências para áreas que apontam para o fim da escravidão, dos 
senhores de engenhos e dos próprios engenhos em sua versão clássica, 
isto é, o engenho como unidade completa de produção de açúcar, 
incluindo a plantação da cana, fabricação, refino e transporte do 
açúcar.  (FAGUNDES, 2006, p. 41). 
 

Mesmo apresentando a obra de forma positiva em relação ao contexto histórico e 

social que o livro tenta evidenciar, o autor possui algumas inquietações sobre as 

escolhas dessas narrativas, pois, por trata-se de um texto autobiográfico, a autora de 

Oiteiro, de acordo com Fagundes (2006, p. 34), “fala de um lugar privilegiado da 

sociedade à qual pertence, ou seja, do inteiro da casa-grande, de uma oligarquia rural 
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ligada à produção de cana e de açúcar”. Dessa forma, essas impressões são íntimas e 

deixam dúvidas em relação à sua veracidade: 

 
As obras partem da memória pessoal, que cada autor tem da sociedade 
tradicional formada por uma aristocracia política e econômica ligada, 
como em boa parte do Nordeste, ao sistema patriarcal e ao binômio 
casa-grande-e-senzala. A sensação que se tem é que os autores, 
conscientes da perda do mundo ao qual não se retorna mais, desejam 
perpetuá-lo com a publicação de suas memórias. (FAGUNDES, 2006, 
p.44). 
 

Para finalizar o tom de análise de sua tese, Fagundes afirma: 

 
Nilo Pereira e Madalena Antunes lembram daquilo que lhes é 
interessante, promovendo para tal uma rígida seleção de suas boas 
recordações e esquecendo, deliberadamente, as recordações que 
poderiam vir a serem comprometedoras. Observa-se, então, a 
existência de duas memórias, uma revelada e outra oculta. Tal atitude 
é própria de quem atribui para si o dever de memória. (FAGUNDES, 
2006, p. 46-47). 
 

Outras publicações acadêmicas também contemplam alguns aspectos da obra 

Oiteiro, como patrimônio, memória e espaço. Por exemplo, em A construção da 

paisagem açucareira do Vale do Ceará-Mirim, Daniel Bertrand (2010) disserta sobre 

aspectos relacionados à história; e na tese intitulada Adelle de Oliveira: trajetória de 

vida e prática pedagógica (1900-1940), Edna Maria de Sá Rangel mostra as 

contribuições literárias que Magdalena Antunes compartilhou com a poetisa 

cearamirinense Adelle de Oliveira. Graduada em letras, Liliane Taise Tavares publicou 

um artigo intitulado “Madalena Antunes: As memórias da educação de uma Sinhá 

Moça” (2014), apresentando como acontecia a educação de uma sinhá-moça no final do 

século XIX. 

Diversas publicações encontram-se em sites, sendo que um deles pertence a Lúcia 

Helena Pereira, neta da autora e também responsável pelo prefácio da segunda edição 

do livro Oiteiro (2003). Em seu blog11, encontramos a biografia de Magdalena Antunes 

e depoimentos relacionados ao lançamento da primeira edição do livro. 

 

 

                                                           
11 Disponível em:  http://versosediversos.blogspot.com.br. Acesso em: 24.06.2015. 
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1.3. OITEIRO E O MODELO ESTÉTICO LITERÁRIO 

 

Considerando as contribuições de Antonio Candido (2000) em sua obra Formação 

da Literatura Brasileira sobre os conceitos que servem para nortear a análise literária, o 

crítico apresenta as considerações sobre manifestações literárias e literatura 

propriamente dita, considerada essa última como um conjunto de obras que possuem 

denominadores comuns, ou seja, apresentam uma continuidade dos escritos e ideias, 

sendo transmitidos a outras obras, formando padrões estéticos. Dessa forma, teremos o 

início de uma tradição literária. No entanto, é preciso o envolvimento do público leitor, 

os receptores, com a função de aceitar ou de rejeitar o que lhe é apresentado.  

Quando uma obra não se enquadra nessa perspectiva, de acordo com Candido, 

teremos manifestações literárias. Elas ocorrem pela falta dessa organização estética e 

social. Porém, esse fato não significa que as produções literárias que fogem a um 

modelo estético preestabelecido não sejam obras de valor. 

 
As produções literárias, de todos os tipos e todos os níveis, satisfazem 
necessidades básicas do ser humano, sobretudo através dessa 
incorporação, que enriquece a nossa percepção e a nossa visão de 
mundo. (CANDIDO, 1995, p. 248). 

 

No Rio Grande do Norte, um dos primeiros nomes nos registros historiográficos e 

críticos da literatura potiguar surgiu apenas em 1898, com Antonio Marinho, pelas 

páginas da publicação cultural A Tribuna, espécie de revista cultural de uma associação 

denominada Congresso Literário. Na ocasião, aqui no Brasil, estávamos no início do 

Pré-modernismo. Os autores dessa época fizeram uma literatura engajada, de denúncias 

dos problemas sociais, políticos e econômicos do Brasil. Entretanto, acredita-se que o 

Pré-modernismo brasileiro não seja uma estética literária, mas um período de transição 

entre o século XIX e o Modernismo. 

Após a iniciativa de Antonio Marinho, vieram outras publicações de vultos 

renomados da literatura do Rio Grande do Norte, como Henrique Castriciano (1907); 

Câmara Cascudo publicou Alma patrícia em 1921; Ezequiel Wanderlei publicou, em 

1922, a primeira antologia poética do Rio Grande do Norte. Todas essas obras são 

estudos sobre produções literárias no Estado. Lourival Açucena é considerado o 

primeiro poeta potiguar, e seus poemas ganharam evidência no final do século XIX, 
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período no qual Natal apresentava uma vida ainda muito provinciana. Talvez por esse 

motivo o estado não conseguiu ter representatividade nos movimentos literários 

vigentes, uma vez que muitas dessas produções estavam atreladas ao talento individual 

dos autores. 

Em relação à narrativa Oiteiro, não podemos asseverar com absoluta certeza de 

qual manifestação literária ela mais se aproxima. O livro é publicado em 1958, todavia 

ele é escrito muitos anos depois pautado na perspectiva já adulta da autora, mas suas 

histórias representam cenas ocorridas no século XIX em praticamente dois espaços: 

Colégio São José, Recife, onde Magdalena passou uma parte da sua adolescência e no 

entorno da cidade de Ceará-Mirim/RN, espaço que ela retira os mais diversos 

personagens e impressões   Dessa forma, tentaremos apresentar algumas características 

estéticas na obra em estudo, sem, contudo, nos posicionarmos de forma peremptória, já 

que nosso objetivo é não perdermos de vista as reminiscências presentes no texto.   

Segundo Nilo Pereira, Oiteiro compara-se ao romance realista O Ateneu, de Raul 

Pompeia. Questionamos se tal comparação seria apenas pelo fato de ambas as narrativas 

serem passadas em um colégio interno. Ou teremos aqui uma autobiografia com 

características realistas? Sabe-se que Magdalena Antunes foi leitora de Gustave 

Flaubert, com seu livro Madame Bovary (1857), obra que assegurou o triunfo do 

Realismo na França, e de Os trabalhadores do mar (1866), do escritor francês Victor 

Hugo, o que talvez tenha influenciado na sua maneira de escrever as suas narrativas. 

No Brasil, o livro Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, 

marca o início do Realismo, e O Mulato, de Aluísio de Azevedo, o Naturalismo — 

ambos publicadas em 1881. O movimento Realismo/Naturalismo inicia-se no Brasil em 

momento de grandes revoluções políticas. A abolição da escravatura era iminente e a 

decadência da economia açucareira era evidente, ou seja, o clima era favorável para 

ideias revolucionárias, pois era marcado por críticas sociais. Tais temáticas são 

encontradas facilmente na obra Oiteiro em variados capítulos do livro como quando a 

narradora retorna a sua cidade para passar férias e encontra o seu pai envelhecido e ele 

confidencia a ela a crise que estava passando: 

 
— Tudo aqui vai de mal a pior... É a velha história. Havendo safra, 
não há preço, e quando há preço não há safra... Não querendo 
sacrificar o meu açúcar e, não funcionando bancos, careci pedir certa 
quantia a capitalista da terra” [...]. (ANTUNES, 2003, p. 187).  
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Magdalena Antunes apresenta uma narradora-personagem em conflito com o seu 

próprio destino e exibe, em suas narrativas, muitas dessas angústias no decorrer dos 27 

capítulos. A sua obra não apresenta uma linearidade no que refere-se ao tempo 

transcrito em Oiteiro, e isso atribui uma certa densidade a narrativa. No que se refere ao 

enredo Magdalena apresenta de forma detalhada os acontecimentos desde o uso 

abundante das descrições até o reconhecimento da realidade vivenciada por muitos 

ceariminense: 

Do lado direito do mercado, nas calçadas, enfileiravam-se caçuás e 
garajaus de peixe, seco e salpreso, voadores, tainhas, pescados nas 
praias vizinhas de Muriú, Jacumã, Maxaranguape e Pititinga.  
Era patente o enxame de moscas zumbindo em torno. (ANTUNES, 
2003, p. 202). 
 

Teremos capítulo intitulados por nomes que sugerem as temáticas do 

Realismo/Naturalismo: “A libertação”, “A feira”, “O engenho sem escravos”, entre 

outros. Observa-se um fragmento do capítulo “A feira” representando como era o dia de 

feira na cidade de Ceará-Mirim: 

 
Mulheres do povo, sentadas ao relento, saias sungadas à cintura, seios 
balouçantes no rendilhado barato, das camisas de morim, cabelos em 
saquinhos, comprimidos em rodinhas de pano velho, baforavam toscos 
cachimbos de barro, pernas cruzadas, tendo o filho de peito ao colo e 
prestando atenção, ao mesmo tempo, aos cavalos peados em torno e 
que, pachorrentos, esperando a carga de volta, desfibravam com as 
mandíbulas cansadas o capim seco que servira de calço à louça de 
barro espalhada no chão. (ANTUNES, 2003, p. 202). 

 

Coutinho (1959) lembra que é complexo definir o Realismo, pois se trata mais de 

uma tendência, um estado de espírito, do que necessariamente de uma literatura 

acabada. Ele existe porque o homem prefere encarar os fatos e deixar de lado os sonhos 

em detrimento do real: 

O realismo procura apresentar a verdade. Êsse tratamento verdadeiro 
do material, essa verossimilhança no arranjo dos fatos selecionados, 
unificados, apontados numa direção, é essencial, e se traduz também 
no uso da emoção, que deve fugir ao sentimentalismo ou 
artificialidade. Essa qualidade ainda aparece no modo de apresentar as 
partes: o realismo não se submete a uma visão demasiado ordenada da 
vida, o que lhe parece artificial, pois a vida tem um ritmo irregular. 
(COUTINHO, 1959, p. 186). 
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Percebe-se que as semelhanças com a obra o Ateneu não se estabelecem apenas 

pelo espaço da narrativa — um colégio interno. Na realidade, temos alguns aspectos que 

são comuns às duas obras. Ambos os protagonistas estão com onze anos, e nas duas 

obras surgem passagens com essa observação, “— Quantos anos tem? perguntou-me. — 

Onze anos...” (POMPEIA, 1996, p. 08). Enquanto em Oiteiro, a narradora comenta o 

seu atraso escolar iniciando por sua idade, “Com onze anos eu continuava a mais 

atrasada” (ANTUNES, 2003, p. 40). 

Em nossa opinião, o principal é que ambas são de caráter autobiográfico. Há, 

assim, uma identidade que se pode estabelecer entre autor e personagem principal, 

embora, em O Ateneu, seja usado um pseudônimo. Tem-se ali uma Sinhá e Sérgio, 

protagonistas, que demonstram grande fragilidade na convivência com o meio no qual 

estavam inseridos e preocupados em apresentar os fatos e sensações que surgiam nas 

suas memórias, retratando os tempos pretéritos que não voltam mais e que foram 

recuperados através das imagens construídas com o tempo. O que percebemos é que não 

há uma estética definida para guiar essas obras. Este fato, entretanto, não diminui o seu 

valor literário. 
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2. OITEIRO: AUTOBIOGRAFIA OU FICÇÃO 
 
 
 

No outono da vida, recordar a infância 
é abrir pontos de luz 

na estrada abandonada do  passado. 
(Magdalena Antunes) 

 
 
 

A autobiografia enquanto gênero literário investe-se de grande importância, entre 

outros fatores, por apresentar como pano de fundo a escrita de si, ou seja, explicita, em 

certa medida, a relação do escritor, narrador e protagonista com o que foi vivido no 

passado. Nela a demarcação entre o real e o ficcional se misturam recorrendo, dessa 

forma, estabelecer um contrato entre autor e leitor, ou seja, o pacto autobiográfico 

citado por Lejeune (2008). Aqui, a partir de uma perspectiva normativa, o escritor 

apresenta a sua própria vida com rigorosidade nos fatos narrados. 

A identificação do gênero na obra literária Oiteiro é questionada por alguns se 

realmente se trata de uma autobiografia ou se constitui-se em um texto ficcional? É 

importante tratarmos sobre essas implicações na construção da narrativa, estabelecendo 

relações entre o real e fictício através de alguns indicadores que serão apresentados 

posteriormente.  

Nesse capítulo, pretendemos relacionar dois percursos aparentemente distintos: a 

autobiografia que é alegadamente escrita por Magdalena Antunes e os recursos 

ficcionalizantes em sua única obra de fôlego — Oiteiro: Memórias de uma Sinhá-Moça. 

 

 

2.1.  OITEIRO: UMA AUTOBIOGRAFIA DE MAGDALENA ANTUNES 

 

Ao longo da história literária, a autobiografia foi relativamente pouco estudada 

nos meios acadêmicos e escolares. No entanto, a escrita de cunho autobiográfico ganhou 

um espaço maior no final do século XX, quando passou a contar com um número mais 

significativo de trabalhos relacionados a esse gênero literário na Academia. Um dos 

fatores que trouxe maior visibilidade a esse tipo de literatura foi a popularidade que 
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conquistou junto a seu público leitor. Um motivo para isso é que a autobiografia 

representa um retrato de um Eu que se apresenta, revelando-se. 

Escrever sobre fatos pertencentes à própria vida sendo o mais fiel possível não é 

uma tarefa tão simples ou recente como se poderia pensar. A tradição de escrever sobre 

si mesmo surge na Antiguidade com o forte interesse do indivíduo por si mesmo e com 

a possibilidade de registrar, de forma mais permanente, a sua trajetória. Como afirma 

Maciel (2004, p. 58), “o instinto autobiográfico é tão antigo quanto a escrita, ou melhor, 

é tão antigo quanto o desejo humano de registrar suas vivências”. 

Quando pensamos em narrativas que discorrem sobre a vida de um indivíduo, 

deparamo-nos com diversos gêneros literários, que alguns estudiosos tratam sob a 

mesma perspectiva teórica, uma vez que se apresentam semelhanças em alguns 

aspectos. Entre eles, temos a autobiografia, as memórias, a biografia, o romance 

pessoal, o poema autobiográfico, o diário, o autorretrato ou o ensaio, seguindo de perto 

aqui as contribuições do teórico francês Philippe Lejeune (2008).  

Compreende-se por autobiografia a narrativa em que o autor discorre sobre as 

histórias de seu próprio Eu, cujo relato da vida enfatiza a sua própria existência. 

Amorim (2007, p. 08), “Uma das ideias normalmente ligadas ao conceito de 

autobiografia é que o autor deverá dizer a verdade sobre fatos passados em sua vida, 

fornecendo um relato cujo embasamento esteia-se na matéria factual”. Compreendemos, 

juntamente com Amorim, que o emprego do verbo “estar-se” aqui — figurativo — não 

exclui, de forma alguma, os vários níveis de subjetividade da narrativa, tampouco as 

suas “técnicas” tipicamente ficcionalizantes. Assim, como se percebe, escrever sobre 

acontecimentos pertencentes à sua própria experiência passada e de forma legítima é um 

dos grandes desafios na autobiografia.  

Como o mencionado autor, entendemos como normativa a definição de 

autobiografia de Lejeune (2008, p. 14): “narrativa retrospectiva em prosa que uma 

pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em 

particular a história de sua personalidade”, Aqui nos valemos dela como um norte que 

nos apontará caminhos para outros desdobramentos. Lejeune contempla alguns aspectos 

para estabelecer a autobiografia em um texto; usa o conceito que ele denomina como o 

pacto autobiográfico; e caracteriza quatro categorias distintas necessárias para 

percebermos o pacto na obra estudada:  
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1. Forma de linguagem 
 a) Narrativa; 

 b) Em prosa. 
2. Assunto tratado: vida individual, história de uma personalidade. 
3. Situação do autor: identidade do autor (cujo nome remete a uma 

pessoa real) e do narrador. 
4. Posição do narrador: 

 a) Identidade do narrador e do personagem principal; 
 b) Perspectiva retrospectiva da narrativa. (LEJEUNE, 2008, p. 14) 

 

Dessa forma, a partir das categorias apresentadas e da definição de autobiografia 

citadas pelos autores, compreendemos que os outros gêneros mencionados não 

contemplam, prototipicamente, a ideia do autobiográfico, já que não cumprem com as 

quatro condições necessárias para que uma narrativa seja autobiográfica.  

No que se refere à memória, a narrativa deste gênero não se enquadra no segundo 

tópico descrito por Lejeune, uma vez que o assunto ali tratado não é a vida individual; 

quanto à biografia, não há ali uma relação entre o narrador e personagem principal (4a); 

já o poema autobiográfico não é escrito em prosa (1b); o autorretrato ou o ensaio, por 

sua vez, não preenchem as condições 1a e 4b; o diário não satisfaz ao item 4b. Por fim, 

chegamos ao romance pessoal, que, nesse caso, apresenta uma identidade marcada entre 

o narrador e o personagem principal (3).  

Para deixar mais claro o último caso, Gérard Genette (apud LEJEUNE, 2008) 

explica que esse tipo de narrativa é denominado como narração “autodiegética”, outro 

aspecto que se deve levar em consideração. Autodiegética é, em resumo, a narrativa em 

que se estabelece uma identidade entre narrador e protagonista, com a voz narrativa em 

primeira pessoa (Amorim 2007). Quando o narrador não é a mesma pessoa que o 

personagem principal, a narrativa chama-se, de uma forma geral, “homodiegética”.  

Sobre tais diferenças conceituais, velemo-nos novamente de Amorim: 

 
Segundo o quadro apresentado por Lejeune (Le pacte 28), será 
possível estabelecer uma tipologia de gênero a partir das relações 
entre autor, narrador e personagem principal. Quando se estabelece 
uma identidade prévia entre autor e narrador, tem-se: autobiografia 
clássica, quando a narrativa é autodiegética; autobiografia em segunda 
pessoa, quando a narração refere-se a um “tu”; e autobiografia em 
terceira pessoa, quando a narração refere-se a um “ele”. Quando 
narrador e protagonista não apresentam identidade entre si, porém, 
tem-se: biografia em segunda pessoa, quando a narrativa é 
homodiegética (narrativa de testemunho); biografia em segunda 
pessoa, quando a narração dirige-se a um “tu”; e biografia clássica, 
quando a narrativa é heterodiegética. (AMORIM, 2007, p. 20) (grifo 
do autor). 
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Como exemplo de narrativa autodiegética, temos O Ateneu12, de Raul Pompeia, 

publicado em 1888, em que o autor narra o percurso que o personagem Sérgio faz pelo 

colégio interno Ateneu, e Memórias do cárcere, de Graciliano Ramos, publicado 

postumamente (1953), em dois volumes, que versa sobre a prisão a que foi submetido 

durante o Estado Novo, como esclarece Amorim (2007). 

Lejeune (2008, p. 18) apresenta um quadro autoexplicativo referente aos 

questionamentos sobre o gênero em estudo, que nos oferece uma visão geral e que 

relaciona as pessoas gramaticais com as identidades entre narrador e protagonista, como 

a seguir: 

 

Quadro 01: Gêneros advindos das relações entre pessoas gramaticais e identidade 
 

 

Ao lembrarmos de autobiografias femininas que marcaram profundamente a 

história da humanidade,13 uma das primeiras autoras que nos ocorre é Annelies Marie 

Frank ou, como é mais conhecida, Anne Frank, com seu O Diário de Anne Frank 

(1947), escrito entre 12 de 1942 e 1o de agosto de 1944. Essa obra retrata uma 

adolescente que relata os seus desejos e conflitos em meio à Segunda Guerra Mundial e 

                                                           
12 A obra O Ateneu é uma narrativa em primeira pessoa narrada por Sérgio, narrador = personagem 
principal, onde ele, já adulto, descreve os momentos vividos da sua infância e adolescência no colégio 
interno O Ateneu. Esse romance aborda o período em que Raul Pompeia estudou em um colégio interno. 
Aqui, ele decide apresentar as impressões vividas por ele, mas com o olhar do adulto das experiências da 
juventude.   
13 “Femininas” aqui significa apenas que as narrativas foram escritas por mulheres, nenhuma relação se 
estabelecendo quanto a conteúdos possivelmente feministas. 
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à implacável perseguição nazista aos judeus. No Brasil, é inevitável também recordar de 

Minha Vida de Menina, diário de Alice Dayrell, publicado em 1942, sob o pseudônimo 

de Helena Morley. A autora, filha de pai inglês e mãe mineira, transforma seu diário em 

livro aos 62 anos de idade (1942). A obra foi traduzida para o inglês por ninguém 

menos que Elizabeth Bishop. 

No Rio Grande do Norte, temos também uma representante desse gênero literário, 

Magdalena Antunes, com a obra Oiteiro: Memórias de uma Sinhá-Moça. 

Compreendemos que o termo memórias usado logo na capa da obra causa certa 

inquietação, pois, como foi mencionado anteriormente, as memórias, de certa forma, 

abordam situações do ambiente no qual o narrador está envolvido, não necessariamente 

tendo o foco da narrativa voltado para sua vida pessoal. No entanto, em Oiteiro, 

acreditamos haver uma narrativa simultaneamente autobiográfica e memorialística. 

Iremos, todavia, abordar a questão da memória nessa narrativa no próximo capítulo. A 

discussão que se propõe aqui se restinge ao aspecto autobiográfico14 que acreditamos 

ocorrer na obra Oiteiro.  

Revisando ainda alguns conceitos de Lejeune sobre autobiografia, deparamo-nos 

com a origem do termo, que nasceu no século XIX, sendo usado em dois sentidos 

próximos, porém diferentes. O autor escolhe apropriar-se do termo utilizado por 

Larousse, em 1886: “Vida de um indivíduo escrita por ele próprio” (apud LEJEUNE, 

2008, p. 53). Outro conceito que é atribuído à autobiografia, segundo o mesmo autor, “é 

uma espécie de confissão, às Memórias, que contam fatos que podem ser alheios ao 

narrador. Mas, num sentido mais amplo” (apud LEJEUNE, 2008, p. 53). Porém, iremos 

centrar nossas reflexões aqui sobre a primeira definição citada. 

Mesmo com todas as características presentes na autobiografia — como a 

ocorrência da primeira pessoa e a identidade do personagem principal e o narrador-

personagem, vistos como, de certa forma, os heróis da narrativa —, cabe lembrar do 

contrato de identidade que o autor faz com a sua obra, que é o fato de se usar o nome 

próprio na narrativa: “O que define a autobiografia para quem lê é, antes de tudo, um 

contrato de identidade que é selado pelo nome próprio” (LEJEUNE, 2008, p. 33). 

 As narrativas de Magdalena Antunes tentam resgatar os eventos da maneira 

mais fidedigna possível, de modo que o leitor é conduzido a acreditar nos sentidos 

                                                           
14 Diz Bakhtin (2003, p. 139): “Entendo por biografia ou autobiografia (descrição de uma vida) a forma 
transgrediente imediata em que posso objetivar artisticamente a mim mesmo e minha vida”. 
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autobiográficos de suas memórias. Porém, não é difícil concluir que as lembranças 

podem ser falhas, parciais e ideologicamente comprometidas. Em momentos como 

esses, deparamo-nos com o seguinte questionamento: tais narrativas são autobiográficas 

ou ficcionais?  

Amorim (2012), para autenticar o status da autobiografia em algumas obras de 

Graciliano Ramos, faz uma analogia com Em Liberdade, de Silviano Santiago, e 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O autor indica alguns pontos 

de contato e afastamento entre ficção e não ficção, baseando-se nessas duas obras e o 

que existe em comum entre elas, deixando claro, no entanto, que em nenhum dos casos 

tais narrativas configurariam textos autobiográficos, porque nelas não existem as 

características que são peculiares a esse tipo de gênero, como se podem verificar em 

suas ponderações a seguir: 

 
[...] o livro Em liberdade poderia ser considerado autobiografia, se de 
fato tivesse sido escrito por Graciliano, mas na realidade não passa de 
uma ficção, engendrada por Santiago; a narrativa Memórias póstumas, 
igualmente, poderia ser tomada como autobiografia, se tivesse sido 
concebida por um Brás Cubas de carne e osso, mas, na verdade, Brás 
Cubas existe apenas enquanto personagem de um também romance, 
de autoria de Machado de Assis. (AMORIM, 2012, p. 19). 
 

Uma forma que indica a autenticidade autobiográfica em Oiteiro acontece já no 

prefácio da obra, quando lemos: “Escrevi-o sem preparo necessário ao escritor: cultura e 

conhecimento da língua. [...] É a esse sentimento inatacável que devo a cristalização de 

alguns momentos de minha vida de menina [...]” (ANTUNES, 2003, p. 13). No trecho, 

Magdalena faz uso da primeira pessoa do discurso, estabelecendo a ligação entre sua 

obra e a pessoa que escreve. Compreendemos que, no decorrer dos vinte e sete capítulos 

de sua obra, nossa autora não apresenta o seu nome próprio em nenhuma parte, nem 

mesmo quando foi eleita “Filha de Maria”, no Colégio São José, momento bastante 

esperado, no capítulo “A Vocação e a conquista da fita de ‘Filha de Maria’”: 

 
Quando a lista já passava da metade o meu nome não saía, comecei a 
afligir-me cada vez mais. Seria bom ou mau presságio ser-se uma das 
últimas? A minha cabeça, no vigor das primeiras impressões, só 
faltava sair pela boca, mas o meu nome não saia dos lábios da 
Superiora. 

De repente, soou outro nome. Era o meu. Fez-se uma pausa e logo 
depois: Dez votos a favor e dois contra. (ANTUNES, 2003, p. 243). 
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Além de usar a primeira pessoa nas suas narrativas para sanar dúvidas que 

possam existir devido ao não uso do nome próprio, Magdalena Antunes apresenta um 

dos seus apelidos, Sinhá Lica, para autenticar a sua autobiografia, uma vez que esse é o 

nome utilizado pelas escravas para dialogar com ela. A narradora explica o nome 

trazendo recordações de quando a escrava Patica surgiu em sua casa: 

 
Quando minha mãe se casou, ela fez parte do dote, juntamente com 
alguns outros escravos. De gênio bom e serviçal, conquistou cedo a 
estima e complacência dos senhores. Vindo ao mundo a primeira filha 
destes, destinaram-na para minha “mãe preta”. 

Patica exultou com a lembrança dedicando-se a mim, inteiramente. 
Apenas pediu licença para chamar-me “Sinhá Lica”. (ANTUNES, 
2003, p. 77). 

 

Como podemos observar, há em Oiteiro fortes indícios de que a narrativa 

constitui-se de um texto com valor autobiográfico, pois o próprio título remete ao lugar 

onde a narradora vivenciou a sua primeira infância, e o subtítulo aponta para o apelido 

pelo qual era chamada pelos escravos da fazenda. Acreditamos, pois, não se tratar de 

mera coincidência.  

De acordo com Lejeune, na autobiografia, o que evidencia o contrato 

autobiográfico firmado com o leitor é o uso do nome próprio, já que, por meio desse 

expediente, o leitor ficará sabendo que a história narrada é a do próprio autor. Mesmo 

que a obra, em sua organização, apresente um título que sugira acontecimentos pessoais 

— como é o caso de Oiteiro, cujo primeiro capítulo intitula-se “Reminiscências” e o 

último “Fim da jornada” —, apenas isso não é suficiente para nos certificarmos dos 

valores autobiográficos do texto.  

Em relação ao uso do nome próprio, de acordo com Lejeune, é quando pode 

haver problemas referentes à identificação da autobiografia, pois a identidade do autor 

poderá divergir do nome atribuído ao narrador-personagem, causando uma certa 

contrariedade aos aspectos constitutivos da autobiografia. Por isso, Lejeune (2008, p. 

28), apresenta três possíveis situações, cabendo ao leitor distinguir à qual a narrativa faz 

parte, dessa maneira teremos o personagem e suas implicações: autobiográfico (autor = 

narrador = personagem principal); ficcional (nome ≠ personagem); e o pacto zero, 

quando o personagem que não tem nome e o autor também não propõe nenhum tipo de 
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pacto. Essas propriedades classificam as narrativas em autobiográfica, romanesca e 

indeterminada. Para essas combinações possíveis, Lejeune explica que são aplicadas 

apenas às narrativas “autodiegéticas”. Veja-se o quadro a seguir (LEJEUNE, 2008, p. 

28): 

 
Quadro 02 – Gêneros narrativos segundo o enfoque diegético 

 

 

Ainda sobre a reflexão relacionada ao uso do nome próprio, é importante frisar a 

utilização do pseudônimo, que, de acordo com Lejeune (2008, p. 24), “[...] é um nome 

diferente daquele que foi registrado em cartório, usado por uma pessoa real para 

publicar todos os seus escritos ou parte deles”. Em Oiteiro, Magdalena atende pelo 

apelido de “Sinhá Lica”, como foi mencionado anteriormente. Mas ela, a todo instante, 

faz com que o leitor perceba que esse é o nome atribuído a ela, reafirmando assim a 

ideia do pacto autobiográfico, pois sabemos o quanto é legítimo o uso do nome próprio 

para evidenciar a nossa identidade. Essa apresentação do nome ocorre de diversas 

maneiras. Uma delas é quando a narradora fala sobre os irmãos com o encarregado do 

seu pai, “Seu Cristino”: 

 
E fui logo perguntando: — Já viu os meninos? Foi ao colégio? Havia 
já um ano que meus irmãos estavam, como internos, no Partenon, e 
minha irmãzinha que viera com eles, ficara comigo no Colégio São 
José. [...] o Ezequiel era estudioso, e que o Juvenal, apesar de vadio, 
era a “Águia do Partenon. E você e sua irmãzinha, como vão?” 
(ANTUNES, 2003, p. 175). 
 

Observe-se que, no citado excerto, Magdalena não precisa falar o seu nome 

explicitamente, mas conseguimos depreender isso pelo contexto apresentado. 
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A identidade, em uma narrativa, pode ser estabelecida, de acordo com o autor 

referido, de duas formas: a) implicitamente (autor-narrador), fazendo-se uso de duas 

formas: através do título na obra, com o que não deixa dúvida que faz referência ao 

próprio autor, ou ainda na seção inicial do texto, na qual o narrador se compromete que 

se comportará como se fosse o autor, não deixando dúvidas para o leitor da 

autenticidade; e b) de modo patente, quando o nome do narrador-personagem na 

narrativa é o mesmo nome do autor que se encontra na capa do livro.  

A obra Oiteiro: Memórias de uma Sinhá-Moça contempla os dois aspectos 

citados, uma vez que o nome Sinhá-Moça é atribuído, na obra, à própria Magdalena 

Antunes. No prefácio à primeira edição, temos a narradora-personagem falando do 

sentimento da escrita: “É a esse sentimento intangível que devo a cristalização de alguns 

momentos de minha vida de menina e o fato de me haver tornado escritora” 

(ANTUNES, 2003, p. 13). Por fim, o mesmo nome que é encontrado na capa do livro 

(subtítulo) é o do narrador-personagem.  

Lejeune (2008) afirma que o uso do nome próprio é muito importante para que 

exista uma autobiografia, não apenas pelo contrato firmado pelo nome próprio, mas traz 

a questão de como podemos saber que aquele texto constitui uma autobiografia se não 

identificamos a quem pertence. Dessa maneira, o referido autor propõe alguns critérios 

teóricos para reflexão acerca da autobiografia, dando ênfase ao uso do nome próprio, 

que foram subdivididos em: a) autor e pessoa: é como se a própria pessoa justificasse a 

sua existência através da exposição do seu nome; b) pessoa e linguagem: aqui se trata 

do uso da primeira pessoa do discurso e o receio da indeterminação desse sujeito; para 

que isso não ocorra, o autor usará também o nome próprio; e c) nome-próprio e corpo-

próprio: refere-se ao fato do nosso nome, que, gostemos ou não, nunca nos é 

indiferente, e é ele que nos diferencia das outras pessoas.  

Em função de tais aspectos, podemos afirmar que é o próprio texto de Magdalena 

que nos oferece subsídios que comprovam a autobiografia em sua obra, uma vez que, 

até quando ganha um novo apelido, a autora explica ao leitor como isso ocorre. Assim, 

concordamos com Lejeune, quando lembra que “Não há, portanto, nenhuma razão para 

se duvidar da identidade” (LEJEUNE, 2008, p. 35) nesses casos.  

Em Magdalena Antunes, pelo que apresenta em sua narrativa, há uma 

transformação interna da personagem, pois o Eu do passado não é o mesmo que se 

apresenta no momento da escrita. Ela recompõe as suas vivências do passado e as expõe 
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aos seus leitores. Magdalena começa sua escrita pelo capítulo intitulado 

“Reminiscências”, narrando fatos que ocorreram no seu aniversário de sete anos de 

idade, que coincidiu com o primeiro dia de escola. Essa é uma das poucas datas que a 

narradora de Oiteiro apresenta com exatidão ao longo das suas reminiscências: 

 
No outono da vida, recordar a infância é abrir pontos de luz na estrada 
abandonada do passado. Guardo com devoção a lembrança do meu 
primeiro dia de escola. [...] 
Estávamos no Oiteiro. A folhinha pregada à parede da vasta sala de 
jantar marcava 25 de maio de 1887, dia do meu aniversário. 
(ANTUNES, 2003, p. 29). 
 

Na obra, não se obedece estritamente a uma cronologia e, por muitas vezes, 

perguntamo-nos em qual(is) ano(s) a história ocorre e principalmente quando Oiteiro foi 

escrito. Sobre o primeiro questionamento, devem-se levar em consideração o ano do 

nascimento da autora (1880) e as especificidades contadas nas narrativas; dessa forma, 

podemos deduzir o período aproximado das ocorrências. Em relação à segunda 

pergunta, é necessário admitir que não sabemos ao certo em que época o livro Oiteiro 

foi escrito, pois não encontramos subsídios que nos levassem a conclusões seguras. 

Dessa forma, atemo-nos às informações deixadas por Magdalena em seu texto e ao 

Prefácio à segunda edição, assinado por Lúcia Helena Pereira, neta de Madalena, no 

qual afirma: 

 
O livro Oiteiro foi escrito vagarosamente, em manuscritas páginas de 
paciência e devoção, sob a luz das lâmpadas acesas na imensa 
moldura do tempo, e dos lampiões das reminiscências aclarando os 
itinerários de uma sinhá-moça de engenho. [...] Escrevia diariamente. 
(ANTUNES, 2003, p. 15-16). 

 

Há também uma correspondência de 1947 entre Magdalena e Nilo Pereira,15 na qual ele 

comenta sobre a obra Oiteiro: 

 
Tia Magdalena 

Pelo Cascudo, que passou dois dias comigo, dois dias de convivência 
esplendida como a que ele sabe oferecer por estes ásperos tempos em 
que já nem se sabe onde acaba a amizade e onde começa o egoísmo, 

                                                           
15 Nilo Pereira era sobrinho de Magdalena Antunes e morava em Recife. Nessa carta, ele comenta uma 
conversa que teve com Câmara Cascudo sobre a obra que Magdalena estava escrevendo. 
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soube que está pronto o seu romance e que não tardará muito em 
entrar para o prelo. (ANTUNES, 2003, p. 23). 

 

Através desses escritos, constatamos que a obra veio a ser publicada 

aproximadamente dez anos após a escrita. E assim a narradora busca o artifício da 

verossimilhança, pelo qual apresenta a sua vida como original e única, com 

acontecimentos a serem perpetuados na história cultural da sociedade. Nas 

autonarrativas é o próprio autor quem faz as escolhas do que será apresentado. Sendo 

assim, acontecimentos que antes eram importantes apenas para si mesmo ganham outro 

viés, retratando suas lutas pessoais, inquietações, sabores e dissabores, apresentando sua 

trajetória e situando-se como um ser histórico, como é o caso de Magdalena Antunes. 

Por que não pensar que, através da escrita de si mesma, nossa autora tenta compreender 

um pouco de como foi a sua própria vida e refletir sobre a sua caminhada? Quem sabe 

não seja por esses aspectos que a autobiografia, muitas vezes, é compreendida como 

ambígua e subjetiva por alguns? 

A trajetória escolar é um dos temas recorrentes na escrita de Magdalena. Não 

por menos, a narrativa ganha um capítulo intitulado “O Estudo”. Apesar de essa 

temática reaparecer em outras narrativas e ao contrário do que se poderia esperar de 

uma escritora, paixão pela leitura e pela escrita não é o que encontramos. Apresenta-se, 

contrariamente, uma Sinhá-Moça que não se identificava com os livros e bastante 

atrasada em relação aos irmãos mais novos e, posteriormente, às colegas do Colégio 

Interno São José em Recife: 

 
A atroz sentença 
 
Com onze anos eu continuava a mais atrasada da aula. Na hora da 
lição, minha mãe dizia a meu pai: “Ela não pegou no livro, brincou o 
dia inteiro.” [...] 
Um dia, concebi o plano de apresentar todos os dias a mesma escrita, 
à hora da aula. A escrita tinha de ser copiada de um translado feito a 
capricho pelo professor da cidade “seu” Duarte. [...] Naquele tempo a 
caligrafia valia mais do que a sintaxe e a ortografia. [...] Posto em 
execução o meu plano, nunca mais peguei da pena para fazer uma 
escrita. Apresentava na aula a mesma, todos os dias... o ardil, porém 
foi descoberto. Meu pai marcou-a, um dia e... (ANTUNES, 2003, p. 
40-42). 
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Aqui começa a trajetória de ida para o Colégio Interno do Recife como forma de 

punição à ação praticada e devido à preocupação dos pais com a falta de interesse para 

com os estudos. A narrativa autobiográfica, pois, é apresentada de forma a contemplar 

aspectos não tão bons. Lejeune afirma que “a autobiografia não pode ser simplesmente 

uma agradável narrativa de lembranças contadas com talento: ela deve manifestar um 

sentido, obedecendo às exigências frequentemente contraditórias de fidelidade e 

coerência” (LEJEUNE, 2008, p. 71). As experiências apresentadas por Magdalena 

abrangem outros personagens que estão ao seu redor, como quando faz uma 

autorreflexão por não ter interesse com “às letras”. Sobre a figura materna, relembra que 

a mãe era uma pessoa que pertencia a uma época em que a educação recebida pela 

mulher era quase nenhuma e, mesmo assim, às escondidas, aprendeu a ler e a assinar o 

próprio nome, enquanto ela não via sentido no ato de estudar: 

 
Pertencia à época que a educação dada à mulher era quase nenhuma e 
em que não iam além das primeiras letras as próprias senhoras da mais 
alta posição social.  
Os pais não a puseram na escola para não apreender a escrever a 
namorados. Inteligente, conseguiu às ocultas tomar lições com uma 
vizinha [...] e assim, vencendo dificuldades aprendeu a assinar o nome 
e ler qualquer livro. (ANTUNES, 2003, p. 41). 
 

Muitas seriam as situações a transcrever sobre a relação com a escola e o 

aprendizado. Outra data marcada pela autora é a chegada ao Colégio São José no dia 6 

de junho de 1891, então com 11 anos. Magdalena relembra com detalhes o momento 

das aulas, pois foi direcionada para uma sala de crianças um pouco mais novas que ela. 

Vemos no capítulo “O Colégio”: “Após um ligeiro exame da mestra de Português, fui 

classificada na quinta classe, devido ao meu atraso. Naquela sala só havia meninas de 

sete ou oito anos. Minha vergonha só não foi maior porque o meu físico não parentava 

mais de nove anos” (ANTUNES, 2003, p. 63). Outro aspecto apresentado na narrativa 

de Magdalena é a questão da identidade local, quando ela se pergunta o significado de 

“papa-jerimum”16, pois uma colega de classe a chamara de forma pejorativa por esse 

nome: 

                                                           
16 De acordo com o dicionário Houaiss - Papa-jerimum Regionalismo: Brasil. Uso: jocoso. m.q. 
natalense. Para Câmara Cascudo, no seu Dicionário do Folclore Brasileiro, o nome fundamenta-se numa 
tradição de que o governador da Capitania do Rio Grande do Norte, nos anos de 1802 a 1806, Lopo 
Joaquim de Almeida Henriques, mandou fazer roçados de mandioca e melancia e que “possivelmente” 
com elas pagara o funcionário público. Para Cascudo não existe documento que fale nesse pagamento e 
em momento algum se faz referência aos famosos jerimuns.  
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Ao voltar à minha carteira, derramei o tinteiro. 
A companheira do lado, vendo os seus cadernos salpicados de tinha, 
crivou-me de beliscões, dizendo: “Papa-jerimum desastrada!!” 
Quis perguntar a significação de “papa-jerimum”, mas não tive 
coragem. Um complexo de inferioridade tolhia os meus movimentos e 
o direito de defender-me. (ANTUNES, 2003, p. 65). 
 

Tal foi, durante muito tempo, um nome atribuído a todos que seriam naturais do 

Rio Grande do Norte, pois afirma-se que, em 1906, no Jornal Diário de Natal, na coluna 

titulada “De meu Canto”, publicou-se a pretensão do governador Pedro Velho17 de 

pagar aos funcionais em atraso com jerimuns. Por esse motivo, não apenas Magdalena 

Antunes como todo o povo potiguar atenderia pelo apelido papa-jerimum, nome, como 

se percebe, atribuído à narradora durante todo o período em que viveu no Colégio 

Interno em Recife. No capítulo dez — “Tequinha”, nome em homenagem a uma amiga 

do Colégio que sempre a consolava, Magdalena reitera esse acontecimento: “Fugira do 

recreio sob as vaias das minhas colegas de turma, chamando-me de ‘Papa-jerimum’. 

Não era a primeira vez que a Tequinha me enxugava o pranto por esse motivo” 

(ANTUNES, 2003, p. 41). 

A escrita em Oiteiro vem carregada de reflexões que atravessam a narrativa e 

apresentam a busca de uma autobiografia provável, que torna possível o leitor 

compreender o que acontecia num típico dia a dia escolar. Tal fato encontra respaldo no 

que Amorim (2007, p. 49) apresenta para Graciliano Ramos em Memórias do Cárcere: 

“[...] a vida do indivíduo é um espelho que reflete vários aspectos da realidade de seu 

grupo, de sua comunidade, de sua cultura”. Observamos aqui revelações pelas quais a 

autora estabelece um diálogo com o passado, apresentando acontecimentos que 

confirmam o pacto proposto desde o início da sua obra. Morando a menina personagem 

em Recife, a Magdalena narradora faz a personagem retornar ao seu lugar de origem, 

expondo suas emoções na narrativa Oiteiro. Nesse momento, percebe-se a escrita de si 

buscando as suas próprias raízes.  

Outra manifestação autobiográfica é intuída quando a narradora descreve um dos 

seus retornos a Ceará-Mirim e o que aquela cidade representava para ela. Já fazia um 

                                                           
17 Pedro de Albuquerque Maranhão, mais conhecido com Pedro Velho, fundou em 27 de janeiro de 1889 
o partido Republicano do Rio Grande do Norte e foi nomeado o primeiro Governador do Rio Grande do 
Norte. 
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bom tempo que ela e seus irmãos estavam no Colégio São José e, desde então, não 

tinham retornado à terra natal, tampouco recebido visitas nesse período. No capítulo “A 

Recepção”, a Sinhá-Moça do Oiteiro revela o encantamento que nutria pelos seus: 

 

Como esquecer o momento em que, depois de três anos de ausência, 
estreitei minha mãe nos braços? Ao contrário de meu pai, encontrei-a 
moça e forte. Não foi menor a minha emoção ao abraçar Patica. [...] O 
sobrado vibrava de alegria festejava de alegria. (ANTUNES, 2003, p. 
192). 
 

O fio que conduz a narrativa deixa transparecer a nostalgia da narradora-

personagem, que reencontra a família e os amigos em um momento de descontração, 

mas não deixa de perceber as feições do pai, que, devido à crise que principiara nos 

engenhos de cana-de-açúcar, demonstrara um desgaste bastante visível. Com essa 

característica na escrita, Magdalena relata a própria vida, de forma que o texto flui em 

compreensão, pois, quanto mais leve for essa narrativa, tanto maior será a facilidade 

com que se firma o pacto com o leitor.  

Magdalena relembra, com bastante apreço, o dia do retorno para a casa dos seus 

pais em Ceará-Mirim na fazenda Oiteiro. Revela os sentimentos conflituosos que nela 

brotava com o seu regresso, uma reconstrução do próprio Eu do passado com o Eu do 

presente momento da narrativa. Essa reconstrução dos fragmentos traz à tona elementos 

da vida da autora, desde as situações mais corriqueiras a ambientes que passavam a ser 

notados como se nunca antes estiveram ali, estabelecendo-se uma conexão com a 

experiência pessoal da protagonista. É notória essa relação no capítulo “Retorno 

definitivo ao lar”, com o qual se confirma o nosso pensamento: “Eis-me na terra amada! 

Parece incrível que uma pequena cidade, que mais parecia ‘um burgo da Idade Média’, 

pudesse exercer tanta sedução no meu espírito” (ANTUNES, 2003, p. 251). Acredita-se 

que, ao selecionar fatos relacionados à sua terra natal, a autora pretende reforçar a sua 

identidade, não deixar dúvidas quanto aos aspectos autobiográficos da obra. 

As descrições do modo de vida que a autora nos apresenta são, no mínimo, 

curiosas. Dentre elas está o fato de Magdalena retratar a ausência de estímulo com os 

estudos em quase todos os capítulos. Em um dos últimos capítulos da obra, ela retomará 

essa temática e comentará: “Não devo terminar estas pálidas reminiscências, sem render 

uma pequena homenagem à minha primeira mestra” (ANTUNES, 2003, p. 289). É 

como se fosse um martírio essa falta de interesse pelas letras no período em que ela 
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estava no Colégio. No entanto, após o seu retorno ao lar, Magdalena demonstra 

resiliência no que se refere aos estudos e, de certa forma, tranquilidade, já que o seu pai 

manifestara satisfação com ela: “Aprazia-me notar que meu pai estava satisfeito 

comigo, embora simples portadora de um modesto curso de letras, o que não 

correspondera aos seus sacrifícios (ANTUNES, 2003, p. 287). A Sinhá-Moça do velho 

oitizeiro finaliza sua trajetória contemplando o retorno da sua irmã mais nova, a poetisa 

Etelvina Antunes, e mostrando aos seus leitores que, mesmo sofrendo adversidades com 

a escrita, começara a publicar nos jornais da cidade — Sonho e Esperança.  

No início da sua narrativa, Magdalena afirma: “Quando comecei a escrever 

minhas memórias, não foi com o intuito de publicá-las” (ANTUNES, 2003, p. 13). No 

entanto, no decorrer da sua narrativa, é possível identificar que a autora tem certa 

intenção em não cair no esquecimento. De acordo com Lejeune, “Uma pessoa que 

manteve ou mantém um diário ou que escreveu textos autobiográficos, e que está na 

segunda metade da vida, se pergunta fatalmente qual será o destino daqueles escritos 

após a sua morte” (LEJEUNE, 2008, p. 209). Ou seja, podemos aqui levantar a questão 

de se alguém guarda tais escritos durante tanto tempo, não seria para uma possível 

publicação, uma vez que, alguns anos depois, essas narrativas tenham sido 

transformadas em livro? E a nossa narradora cai em contradição nas suas últimas 

palavras, justificando o motivo pelo qual guardava o poema que Etelvina deu-lhe de 

presente: 

 
Conservei-os... Para que, um dia, viesse perfumar e embalsamar estas 
páginas de “Memórias”, quais ramalhetes sobre as sagradas 
recordações do meu primeiro lar... 
E bem hajam essas recordações inolvidáveis com que encerro o meu 
livro. 
De lembranças, como sua única substância, alimentou-se todo ele. 
Para escrevê-lo não procurei louçania de estilo. 
Busquei, apenas, nas imagens e fatos do passado, as pedras verdes das 
reminiscências. (ANTUNES, 2003, p. 329-330.). 
 

Assim Magdalena finaliza sua autobiografia. Acreditamos que a sua obra 

constitui uma autobiografia autodiegética, pois satisfaz à condição do “nome” dado a 

narradora pela negra Patica. Dessa forma, ainda que por meio de um expediente, 

encontramos em Oiteiro uma narradora que estabelece uma identidade com a 

personagem principal.  
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Compreendemos que, em alguns momentos, a obra apresenta uma comparação 

sutil de estilos ficcionais e reais como característica literária da autora. Alguns desses 

aspectos serão abordados a seguir.  

 

 

 

2.2.  OITEIRO: RECURSOS FICCIONALIZANTES 

 

A definição dos limites entre autobiografia e ficção na obra Oiteiro, de Magdalena 

Antunes, cuja trama narra parte dos acontecimentos da vida real da narradora, é o que 

será discutido aqui. Acreditamos que a obra de Magdalena ambiciona não apenas contar 

uma narrativa verdadeira, susceptível de verificação, mas uma história admissível, 

verossímil. Nessa parte, buscaremos as possíveis marcas de ficcionalidade encontradas 

na obra em estudo e evidenciar o papel do leitor e sua participação enquanto espectador 

do que é apresentado como verdadeiro.  

Sabe-se que o termo “ficção”, muitas vezes, é usado de forma pejorativa como 

uma verdade inventada. Sua definição percorre por alguns contextos, sendo os mais 

comuns aqueles ligados à fantasia e ao fingimento; à ficção científica e àqueles que se 

referem à arte e à literatura. A ficção científica são geralmente narrativas verbais e/ou 

fílmicas cujo enredo baseia-se na teia de situações no tempo e no espaço, como o livro 

de Júlio Verne Vinte mil léguas submarina (1870). O autor francês escreve uma 

narrativa na qual a tecnologia é o principal elemento do enredo. Na obra, há a 

construção de um submarino em tempos que não havia subsídios suficientes para tal 

empreendimento, o que se tornou viável apenas aproximadamente 20 anos após a 

publicação de Vinte mil léguas submarinas. Outro bom exemplo é o livro de Aldous 

Huxley, Admirável mundo novo, publicado pela primeira vez em 1932, no qual se 

mostra a possibilidade da criação de bebês de proveta, e hoje isso é um fato consumado.  

A noção de ficção ligada à arte, em suas várias esferas — artes plásticas, 

literatura e cinema, dentre outras — faz com que convivamos com diversos personagens 

e que nos acostumemos com eles, naturalizando-os em nossos cotidianos. Ao lermos um 

livro ou assistirmos a um filme, somos apresentados a personagens verossímeis — ou 

não, cabendo a nós, leitores, a avaliação e a aceitação de um possível pacto, já descrito 
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por Lejeune. Na obra em estudo, esses personagens surgem pela representação das 

negras Tonha e Patica e suas contações de histórias; de Seu Cristino e o “saber do 

mundo”; e de Ataliba o sonhador. O sentido de ficção voltado para a arte se pode 

verificar já em Platão, em seu livro X da República, no qual o filósofo grego diz que o 

poeta está afastado da verdade e vive no erro, ou seja, não apresenta nenhuma utilidade, 

pois faz simulacros, sendo, pois, a arte um mal para a República, uma vez que os poetas 

deveriam representar as histórias dos heróis já consagrados. No livro O que é Ficção 

(1985), Walty argumenta: 

 
Ficção seria, pois, criação da imaginação, da fantasia, coisa sem 
existência real, imaginária. É por isso que quando alguém não acredita 
em algo que você diz, replica logo: - Isso é ficção. Ou: - Isso é poesia! 
E ficção se confunde com sonho, com utopia e até com loucura. 
(WALTY, 1985, p. 16). 
 

Já Aristóteles recupera a poesia, resgatando a lírica, a epopeia, a tragédia e a 

comédia do espaço inferior que estava situada, pois, para ele, as manifestações artísticas 

são inerentes ao homem. Vale lembrar que o conceito de mimese18, ou seja, imitação da 

realidade, é atribuído a esse filósofo. Dessa forma, assumimos aqui que, quando se ouve 

dizer que literatura é ficção, é no aspecto da imitação aristotélica que devemos entender 

tais afirmações, ou seja, ao que se refere à criação de uma supra-realidade. Desse modo, 

a ideia entre ficção e realidade perde um pouco da sua rigidez dicotômica. No caminho 

do intenso questionamento sobre os trânsitos entre realidade e ficção na obra Oiteiro, 

lembramos que, segundo Lejeune,  

 
As formas do pacto autobiográfico são muito diversas, mas todas elas 
manifestam a intenção de honrar sua assinatura. O leitor pode 
levantar questões quanto à semelhança, mas nunca quanto à 
identidade. Sabe-se muito bem o quanto cada um de nós preza seu 
nome próprio. (LEJEUNE, 2008, p. 26). 
 

Como já foi apresentado, na obra Oiteiro, a autora firma o contrato de 

veracidade logo no início da narrativa, com o estabelecimento de identidade de nome 

próprio entre autor/narrador e personagem principal. Mas o que chama a atenção na 

obra de Magdalena é o fato de que, em algumas de suas narrativas, a autora deixa de 

narrar sua autobiografia para apresentar novos personagens, que parecem seres mais 

                                                           
18 Compreende-se aqui mimese como a recriação da realidade na obra literária.  
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ficcionais do que reais. No caso da negra Tonha, a descrição chega nos a lembrar a 

boneca tagarela Emília, do Sítio do Picapau Amarelo19, que, com sua irreverência e 

tagarelice, está sempre criando as mais variadas confusões. É assim que podemos 

caracterizar a negra Tonha na obra de Magdalena. Para esse recurso, recorremos a 

Amorim (2007, p. 11), que, ao descrever o trânsito entre ficção e não ficção na obra de 

Graciliano Ramos, diz: “Os personagens parecem saltar da trama da prosa para a trama 

da vida real, e dali novamente para a ficção, não havendo como os aprisionar por muito 

tempo em uma das instâncias”.  

Dentre tantas histórias contadas por Tonha, uma chama especial atenção, que é 

quando ela cita, em “tom confidencial”, sua ida à cidade “Olindra” para buscar pedras 

de brilhantes, fazendo referência a Olinda, cidade do estado de Pernambuco. Acreditava 

que lá existiam coisas extraordinárias, como se pode verificar pela passagem a seguir: 

“Decorridos dias, falava num lugar encantador chamado ‘Olindra’, onde havia coisas 

fantásticas e fabulosas” (ANTUNES, 2003, p. 82).  

Com o surgimento desses personagens na obra, somos apresentados a algumas 

histórias que constituem narrativas que podem ser vistas como ficcionais, que, no 

entanto, fazem parte da autobiografia da narradora. Sabe-se que a noção de 

autobiografia é questionada por muitos por meio de argumentos os mais variados. 

Lejeune diz que existem dois tipos de público para esse fenômeno: os que acreditam 

apenas na verdade e os que acreditam na literatura. Logo em seguida, ele faz as 

seguintes observações: 

 
Os primeiros estão convencidos de que o compromisso de dizer a 
verdade não tem nenhum sentido quem é em engodo, no plano do 
conhecimento, e um erro, no plano da arte. Recorrem seja à psicologia 
(crítica da memória, ilusões da introspecção), seja à narratologia (toda 
narrativa é uma fabricação). Como se pode ainda, no século da 
psicanalise, acreditar que o sujeito seja capaz de dizer a verdade sobre 
si mesmo? (LEJEUNE, 2008, p. 103). 
 

Se o texto autobiográfico se refere à ficção sem se exaurir, onde a verdade e a 

irrealidade se misturam, isso constitui, de acordo com Lejeune (2008), a base de todas 

as relações sociais. Porque não temos, na realidade, uma verdade absoluta dos fatos, 

                                                           
19 Criado pelo escritor brasileiro Monteiro Lobato, o Sítio do Picapau Amarelo surgiu através de seu 
primeiro livro infantil A menina do narizinho arrebitado, de 1920. Na série de livros, os personagens 
vivenciam estórias fantasiosas no sítio Picapau Amarelo. 
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pois, quando a memória nos falta, surge o imaginário para avivar os acontecimentos. 

Um dos episódios narrados por Magdalena é o questionamento sobre Tonha realmente 

conhecer “Olindra”, 

 

— Tonha, você conhece essa cidade? 
E ela, com um muchocho e alguma gravidade: 
— Ora, se eu não conhecesse não falava; e mesmo a gente só fala do 
que conhece? Já vi perfeitamente a cidade “Olindra”, em livros da 
estante do Doutô Meira. Quando vou lá com Tetê, minha avó, levá 
presente da Sinhazinha pra mulhé do doutô, assim que tenho uma 
escapula, rumexo nos livro! 
Fazia uma pausa, revirava os olhos e continuava: Sinhá Lica não sabe 
daquela moda que fala numa rua de briante só pra meu bem passiá? 
Pois aquela rua é na Olindra...  
 
E cantarolava: 
 
“Si esta rua fosse minha 
Eu mandava ladriá 
Com pedrinha de briante 
Pra meu bem passiá...” 
 
Espetando o dedo na carapinha em forma de cupim e requebrando-se 
toda: “Qualquer dia vou lá...”. (ANTUNES, 2003, p. 82). 
 

Quanto a Oiteiro, não resta dúvidas em relação ao seu caráter de forma híbrida: 

autobiografia, ficção, memórias. Observa-se que nossa autora dá voz a um fato que nem 

sempre é apresentado nas autobiografias: transforma o que parece simples em uma 

homenagem àquelas que tiveram algum significado na sua caminhada, representando, 

de forma lúdica, as narrativas de Tonha, e apresentando o caráter memorialístico que 

veremos mais adiante. Ainda sobre as narrativas das escravas, temos uma outra 

personagem, que é a narradora oficial das histórias, Patica, ama de Magdalena Antunes 

desde a infância.  

As suas narrativas eram o momento áureo das noites no engenho Oiteiro, pois 

contemplavam personagens diversos, como príncipes e figuras lendárias, alguns dos 

quais vivos na realidade e outros apenas no imaginário das pessoas. Tratava-se das 

histórias de Trancoso e alguns “causos”. Essas histórias são consideradas como as 

lendas e crendices de um povo, que eram passadas de pais para filhos de forma oral e 

percorrem várias gerações até a atualidade. Acredita-se que o nome seja oriundo do 
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português Gonçalo Fernandes Trancoso que, no fim do século XVI, reuniu essas 

narrativas em um livro chamado Contos e histórias de proveito e exemplo.  

Sobre esse acontecimento, o folclorista Luís da Câmara Cascudo (2000) afirma 

que essas narrativas são tradicionais no interior do nordeste brasileiro e fazem parte da 

tradição popular. São contos do imaginário, em que o mundo fantástico surge e encanta 

a todos que escutam as narrativas que apresentam as tradições da vida cotidiana do 

povo. Entretanto, elas possuem características próprias como: antiguidade, anonimato, 

divulgação e persistência nos repertórios orais. Nessas histórias, detalhes do ambiente, 

hábitos, transporte a cavalo e reclusão feminina estão quase sempre em evidência. 

Algumas explicações acerca das tradições populares também eram elucidadas através 

dessas histórias como o fato de as mulheres casadas não poderem usar o cabelo solto ou 

de que, até o final do século XVI, o branco ser considerado a cor do luto. Dessa forma, 

Cascudo afirma: 

 
O conto popular revela informação histórica, etnográfica, sociológica, 
jurídica, social. É um documento vivo, denunciando costumes, ideias, 
mentalidades, decisões e julgamentos. 
Para todos nós é o primeiro leite intelectual. Os primeiros heróis, as 
primeiras cismas, os primeiros sonhos, os movimentos de 
solidariedade, amor, ódio, compaixão vêm com as histórias fabulosas 
ouvidas na infância. A mãe-preta foi a Sheherazade humilde das dez 
mil noites, sem prêmios e sem consagrações. Quando lhe ouvimos 
contar; segue, lentamente, ao nosso lado, emergindo nas horas 
tranquilas e raras de alegria serena. (CASCUDO, 2000, p. 12). 
 

Para Magdalena, a “mãe preta” Patica foi a sua “Sheherazade”. Ainda na obra, 

Contos tradicionais do Brasil, Cascudo faz uma divisão em relação a nomenclatura 

desses contos. Apesar de não adentrarmos essa especificidade, observamos que os 

contos que prevalecem em Oiteiro são contos de Encantamentos e contos de Exemplos. 

Ou seja, o primeiro corresponde aos contos de magia e contos sobrenaturais; no 

segundo caso, são contos folclóricos comuns, histórias contadas em rodas de conversas. 

Um exemplo desses contos narrados por Cascudo é A princesa do Sono Sem Fim, que 

mantém uma intertextualidade como o conto de fadas A bela adormecida.  

Em Oiteiro, histórias corriqueiras acontecem ao longo de toda a narrativa. Uma 

delas é o conto de Diniz e Rosina, uma narrativa cheia de aventuras e encantamentos 

contada pela escrava Patica a um público atento aos detalhes apresentados pela 
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contadora de histórias. Nessa história, ela apresenta dois reinos, que possuíam cada um 

grandes palácios e vastos territórios. Em um deles havia um príncipe chamado Diniz; no 

outro, uma princesa chamada Rosina. Porém, como ocorre nos contos de 

encantamentos, eles não poderiam ficar juntos, pois os pais eram inimigos por questões 

de divisas territoriais. E, assim, as negrinhas enchiam os alpendres, nas noites do 

Engenho Oiteiro, com plateias repletas de expectativas, à espera das histórias. A maioria 

dos contos narrados por Patica terminava, quase sempre, em festas e descrições de 

banquetes. Não podemos negar aqui o aspecto ficcional. Aqui as micronarrativas 

ficcionais superariam o discurso autobiográfico. Com isso, acreditamos que a prioridade 

da autora seria contar não apenas a própria vida, mas elaborar um texto artístico em 

saudação à memória de sua ama Patica. Prova desta atitude é a forma afetuosa com que 

Magdalena Antunes a apresenta,  

 
Como conheci a Patica? No alvorecer da minha primeira infância, 
guiando-me os incertos passos com entranhada dedicação. 
Penteava-me os cabelos, vestia-me com esmero, zelava pelo meu 
asseio corporal, cuidava da higiene alimentar e foram sem contar as 
noites passadas em claro, quando eu, doente, embalando-me o punho 
da rede, sonolenta, cantarolava, maviosa: 
 
“Dorme, filhinha, 
Que eu tenho que fazer 
Vou engomar, vou costurar 
Camisinha pra você 
Ah!... Ah!... Ah!... É... É... É...”. 
(ANTUNES, 2003, p. 75). 
 

Acreditamos que essas narrativas trouxeram uma contribuição significativa na 

formação literária da autora, uma vez que foi a partir dessas intervenções que 

Magdalena Antunes vivenciou a literatura desde sua primeira infância.  

A partir desse momento da narrativa Oiteiro, Magdalena, a narradora, dá voz às 

escravas e suas lembranças, criando espaço para elas evidenciarem as suas histórias. 

Entra em cena o uso do discurso direto para imprimir maior realidade às histórias 

contadas. Percebemos que o discurso autobiográfico fica em segundo plano para 

destacar a fala de outros personagens que, neste momento, parecem assumir o papel de 

heróis. Muitas dessas narrativas são de personagens fictícios, como os dos contos da 

Moura torta, Maria borralheira, e a lenda de Manuel e Maria. Os espectadores dessas 
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narrativas tomavam tais contos como verdadeiros pelo fato de, muitas vezes, eles se 

assemelharem com outras histórias do cotidiano.  

O caráter ficcional em algumas passagens de Oiteiro não diminui o seu valor, 

uma vez que, mesmo nas autobiografias — textos ligados ao real do que é lembrado 

passados alguns anos — elas estão via de regras presentes. Ademais, a obra em estudo 

foi escrito através das reminiscências da narradora personagem, como se vê pelo fato de 

Tonha afirmar que sabia a origem dos idiomas e falava francês: 

Pasma, perguntava-lhe: Tonha, e o que é francês? Respondia, 
estalando a língua: coisa muito fácir: — Faca é garfo; caneta é lápis; 
livro, pote onde a gente bebe água; vinho, água; farinha, arroz; e assim 
por diante. É só trocá o nome das coisas. O Fabriqueiro lá da Igreja, 
quando está contando história do tempo antigo aos meninos, diz que 
na torre de Babé foi assim... De repente ficou tudo atrapalhado purquê 
começaram com a ganança e Deus castigou, trocando os nome das 
coisa. Aí, saiu o inguilês, o francês e o alamão. (ANTUNES, 2003, p. 
83-84). 
 

Um elemento relevante na autobiografia de Magdalena Antunes é o cuidado que 

ela tem em recontar as histórias de Tonha e Patica com os detalhes acentuados. No 

entanto, sabemos que os fatos podem não ter ocorrido exatamente dessa maneira, pois, 

sendo acontecimentos muito antigos, foram rememorados após mais de quarenta anos. 

Também aqui, entretanto, observa-se uma busca pela aproximação do real. Como 

lembra Amorim (2007, p. 55), “a ficção é tratada como método aproximativo da 

realidade, numa relação metonímica de contiguidade com a experiência na matéria 

narrada”. A ficção na obra de Magdalena pode ser observada pelo prisma da análise que 

Amorim (2007) faz do romance Infância, de Graciliano Ramos, ao abordar o processo 

de criação e recriação na escrita do protagonista. 

Wolfgang Iser, em seu livro Os atos de fingir ou o que é fictício no texto ficcional 

(2002), nos proporciona algumas reflexões. Desfavorável à noção da sociologia do 

conhecimento, na qual compreende um “saber tácito” em relação às definições de 

realidade e ficção, ele mostra a presença de elementos do real no texto ficcional. Em 

seguida, Iser complementa que o real e o fictício ultrapassam o “saber tácito20”, reforça 

que o real está presente no fictício e nos faz um questionamento: “Os textos ficcionados 

serão de fato tão ficcionais e os que assim não se dizem serão de fato isentos de 

                                                           
20 De acordo com Iser (2002, p. 957), faz-se referência ao repertório de certezas que se mostra tão seguro 
a ponto de parecer evidente por si mesmo. 
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ficções?” (ISER, 2002, p. 957). Esse tipo de questionamento podemos perfeitamente 

fazer no que se refere à literatura de Magdalena Antunes, pois, inevitavelmente, as 

recordações da autora referentes aos personagens de Oiteiro sofrem mudanças, por 

tratar-se de pessoas que viveram efetivamente em uma época e ganham voz através da 

escrita do outro, do Eu que narra. Vale lembrar que Oiteiro é escrito pela Sinhá-Moça 

da fazenda, que registra os acontecimentos do lugar social que ocupa. Será que a visão 

apresentada pela narradora realmente nos permite ler a realidade de sua época? O 

fragmento que será apresentado a seguir demonstra um momento que a negra Tonha 

desaparece em busca da cidade dos seus sonhos: 

 
Tonha não aparecia...  
[...] 
Acordei mais tarde com um ruído no quintal, a cancela batendo, tropel 
de cavalos, e logo após gritos partidos da cozinha. Alarmada, chamei 
Patica e horrorizada perguntei o que era aquilo. Havia distinguido 
gritos de Tonha...  
— Não é nada, Sinhá Lica, durma!... 
— Não durmo, Patiquinha! Parece-me que ouvi gritos da Tonha. 
— Não foi nada, já disse, você estava sonhando... 
— Foi sim, diga, senão eu choro... 
A Patica alarmou-se e debruçando-se sobre mim disse com voz 
trêmula: 
— É a negrinha apanhando pancada para não ser cavilosa... Pois não é 
que a pegaram já perto de Santa Cruz dos Gois? (ANTUNES, 2003, p. 
85-86). 
 

Observe que Magdalena, inconscientemente, torna patente o tratamento dado aos 

escravos quando desobedeciam as regras da fazenda, pois o texto, como afirma Walty 

(1985), diz muitas vezes além do que o autor queria dizer: “lendo-o criticamente, 

podemos até virá-lo pelo avesso, quando passará a dizer o contrário do que pretendia” 

(WALTY, 1985, p. 50). A situação vivida por Tonha e Patica seria narrada da mesma 

forma se fosse contada pelo olhar das escravas? Provavelmente teríamos outro viés 

apresentado, em que seriam levados em consideração os próprios anseios da vida cativa. 

Nesse sentido, compreendemos que o aspecto ficcional apresentado por Magdalena nos 

leva bem próximo à realidade dos acontecimentos, e as fronteiras entre o real e ficcional 

se dissolvem. São nesses pontos que autobiografia e ficção se cruzam, pois, enquanto a 

primeira se sustenta na garantia de uma existência real, a segunda faz uma leitura 

particular da possível realidade, demostrando a fragilidade desses gêneros.  
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Não duvidamos da identidade da autora referente à sua obra, estamos cientes de 

que, sendo o autor igual ao personagem principal, não há o que duvidar da identidade, 

uma vez que a obra não é apenas semelhança com a autora. Conforme diz Lejeune: 

 
[...] ao buscar, pois, para distinguir a ficção da autobiografia, 
estabelecer a que remete o “eu” das narrativas em primeira pessoa, 
não há nenhuma necessidade de se chegar a um impossível extratexto: 
o próprio texto oferece em sua margem esse último termo, o nome 
próprio do autor, ao mesmo tempo textual e indubitavelmente 
referencial. (LEJEUNE, 2008, p. 35). 
 

Sabemos que o leitor possui uma importância fundamental no pacto, pois aqui ele, 

e não outro, completa o significado do texto e estabelece o contrato de leitura. Ao longo 

da obra Oiteiro, nos confrontamos com passagens que fogem da linearidade do discurso 

de Magdalena, como quando ela narra a aventura da viagem de suas férias a Ceara-

Mirim, com direito a alguns imprevistos na trajetória, no capítulo intitulado de “Seu 

Cristino”:  

 
— E você e sua irmãzinha, como vão? 
Quisera responder-lhe, mas ele não dava tréguas, falando sem cessar, 
[...]. 
Afinal aproveitando uma pequena pausa, pude informa-lhe que a 
minha irmãzinha estava com sarampo, mas já ia melhorar. 
(ANTUNES, 2003, p. 176). 
 

Seu Cristino era um homem do roçado e vivia da agricultura. Tinha ido buscar 

Magdalena e os irmãos para passarem as férias na casa dos pais: 

 
Deu um pulo da cadeira, pôs-se em pé e começou a passear de um 
lado para outro da sala. Parando repentinamente, disse: 
— Então quer dizer que teremos de perder o navio de depois de 
amanhã? (ANTUNES, 2003, p. 176). 
 

Essas lembranças evocadas por Magdalena são de 1893, então com 13 anos. Ela 

apresenta fatos da sua vida avaliando suas atitudes, comportamentos e sentimentos, não 

apenas os seus, mas os de todos que estavam envolvidos naquela aventura.  

 
Que loucura!, ficaram comentando quando nos viram partir – quatro 
crianças por aí afora e Seu Cristino achar aquilo direito [...]. Às cinco 
da manhã do dia 22 do mesmo mês, de 1893, tomamos, radiantes, o 
trem na estação Brum. [...] 
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Tenho vaga lembrança de que ao meio-dia o trem parou numa estação 
chamada Pilar. 
Seu Cristino e o “saber do mundo”. (ANTUNES, 2003, p. 178). 
 

Desses trechos citados, a primeira lembrança que vem à mente de Magdalena é a 

“loucura” que seu Cristino cometeu, de acordo com os que observavam aquela situação, 

ao levar quatro crianças mundo afora, sendo ela a mais velha naquele momento. Mesmo 

sabendo a data exata do acontecimento, ela fala em “vagas lembranças”, pondo em 

dúvida a veracidade, causando certa subjetividade nos fatos. Embora na narrativa 

Oiteiro o ponto de partida seja a narrativa autobiográfica, em alguns momentos ela fica 

no meio do caminho entre o real e o ficcional, principalmente nas representações em 

que a narradora dá voz aos personagens do Engenho Oiteiro. Compreendemos que 

Magdalena capta o mundo ao seu redor de acordo com o seu referencial, pois para ela 

aqueles fatos a levavam há um tempo e um espaço dos quais ela não fazia mais parte e, 

dessa maneira, diferenciar o que seria real e ficcional seria um tanto difícil. Vale 

lembrar que essas “falhas” nas lembranças da autora não diminuem, em momento 

algum, a sua obra. 

No decorrer dessa viagem para casa, Magdalena apresenta outras situações que 

mais fazem lembrar as histórias de Trancoso proferidas por Patica, em que o 

extraordinário e o improvável acontecem de maneira bastante tranquila. Comungamos 

com o que Iser afirma sobre o aspecto real do texto ficcional, uma vez que, por alguns 

instantes, na obra Oiteiro, acreditamos nos deparar com a ficção.  

Iser (2002) estabelece uma relação tríplice entre o real21, o ficcional22 e o 

imaginário23. Em relação ao real, ele afirma que “há no texto ficcional muita realidade 

que não só deve ser identificável como realidade social, mas que também pode ser de 

ordem sentimental e emocional” (p. 958); sobre a ficção, ele aponta: “Se o texto 

ficcional se refere à realidade sem se esgotar nesta referência, então a repetição é um ato 

de fingir, pelo qual aparecem finalidades que não pertencem à realidade repetida (p. 

958); e, por fim, o imaginário: “Se o fingir pode ser deduzido da realidade repetida, nele 

então surge um imaginário que se relaciona com a realidade retomada pelo texto” (p. 

                                                           
21 Iser (2002) “O real é compreendido como o mundo extratextual, que enquanto facticidade, é prévio ao 
texto e que ordinariamente constitui seus campos de referência” (p. 985). 
22 Iser (2002) “O fictício é, neste ensaio compreendido como um ato intencional, para que, acentuado o 
seu “caráter de ato”, nos afastemos de seu caráter, dificilmente determinável, de ser” (p. 985). 
23 Iser (2002) “O termo imaginário é aqui introduzido como uma designação comparativamente neutra, 
daí, distinta das ideias tradicionais sobre ele” (p. 985). 
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958). Se pensarmos na obra em estudo olhando por esse viés, o que pensávamos ser 

ficcional, seria o real.  

No penúltimo capítulo “O engenho sem escravos”, Magdalena expõe os primeiros 

momentos ao voltar a morar efetivamente no Engenho Oiteiro e passa a observar tudo e 

todos que estavam à sua volta, com uma nova perspectiva. Ela comenta que começa a 

buscar a companhia dos livros, a crise açucareira, a moagem da cana e outros 

personagens que ela quis considerar em sua narrativa, como Antônio Mossoró e O 

Ataliba.  

Outra figura do engenho Oiteiro que estas páginas de lembranças não 
poderiam esquecer: o Antonio Mossoró. [...]  
Criança, ainda temia-o, vendo naqueles olhos difusos, de fixidez 
indizível, claridade e trevas. [...] 
 Coadjuvador másculo do Oiteiro! Se a Sinhá Lica, na idade infantil, 
tivesse a percepção da verdadeira miséria, em vez de lhe ter medo, 
teria compaixão. (ANTUNES, 2003, p. 321). 
 

A narradora recorda um personagem caricato do vale do Ceará-Mirim, Miguel 

Mossoró, ela faz uso da terceira pessoa do discurso para falar de uma situação 

vivenciada por ela própria: “Se a Sinhá Lica, na idade infantil,” sendo aqui um narrador 

onisciente que de acordo com Amorim (2007) é uma característica “típico das narrativas 

ficcionais” (p. 79). Entendemos que, nesse contexto, Magdalena faz uma reflexão de si 

própria quando criança, a passagem dos anos e imagina como teria sido o seu 

comportamento, na época, caso tivesse o discernimento da maturidade que os anos 

trazem. Todas essas características atribuídas ao personagem citado são da própria 

narradora Magdalena. No entanto, ela insere o caráter ficcional propositalmente na sua 

própria autobiografia. Em equivalência, Amorim (2007, p. 80) complementa: “Ao 

depararem com dispositivos da ficção e da autobiografia, o leitor poderá mudar o rumo 

de sua interpretação ou poderá negá-los ou ignorá-los, caso tenha já firmado um 

contrato com a narrativa”. Dessa maneira, percebemos que a narrativa apresenta, sim, 

aspectos ficcionais; todavia, isso não muda por total o aspecto autobiográfico na obra 

Oiteiro, uma vez que o pacto já foi firmado a partir da capa do livro.  

Ainda no que se refere às personalidades do Engenho, temos como um dos 

protagonistas Ataliba, caracterizado por Magdalena como um dos melhores partidos do 

Vale do Ceará-Mirim, praticamente um dos príncipes, bravos e heroicos, das histórias 

de Patica e suas princesas: 
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Era o Ataliba aberto em jovialidade constante, na flor da idade. 
Simpático, desempenado, nem gordo nem magro, não contrariando a 
regra de que a força do mesmo modo que a beleza, resultam de 
harmonia. 
Assim, pelo físico, podia o Ataliba ser considerado um rapagão. E 
foram tais predicados que o fizeram contrair núpcias promissoras com 
uma linda jovem da redondeza. (ANTUNES, 2003, p. 323.). 
 

Assim, o que percebemos dessas lembranças aqui apresentadas são as recordações 

que Magdalena consegue recuperar, os acontecimentos e personagens que marcaram a 

sua  trajetória. Por fim, ficam as suposições e os vestígios de um passado vivido e 

revivido, no qual estão entrelaçados o real e o ficcional na teia narrativa. Mas a obra de 

Magdalena Antunes não se encerra nessas discussões: entre a autobiografia e a ficção 

podemos observar o aspecto memorialístico existente em alguns dos seus capítulos, o 

que será assunto para o próximo capítulo.  
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3.  MEMÓRIAS DE MAGDALENA ANTUNES 
 
 
 

O que acabo de escrever é falso. Verdadeiro.  
Nem verdadeiro nem falso,  

como tudo que se escreve sobre os loucos,  
sobre os homens. 

 Relatei os fatos com a exatidão  
que a minha memória permitiu.  

(Jean-Paul Satre) 
 
 
 

Desde os mais remotos tempos, a memória exerce um papel de fundamental 

importância na história da humanidade. Mnemósine — uma das titânides, filha de 

Urano e de Gaia — é uma das divindades da antiga Hélade, personificação da memória. 

Com Zeus — filho de Cronos e Reia — gerou as nove Musas, que serviam, através das 

artes, à eternização dos grandes feitos do pai, rei de todos os deuses. Sendo irmã de 

Cronos, o deus do tempo, é quase uma ironia que dela nos lembremos em especial e 

quase exclusivamente como mãe das nove Musas, alistadas por Hesíodo e cantadas na 

Odisseia de Homero.24 Deusa cujo nome inspirou a etimologia de várias palavras que 

têm como significado central “memória”, “lembrança” ou “recordação”, não seria difícil 

imaginar o papel de Mnemósine em uma sociedade de tradição cultural 

predominantemente oral, como a antiga Grécia (cf. AMORIM, 2008; 

NOUTOPOULOS, 1938). 

As questões que envolvem a memória exercem um grande fascínio sobre os 

estudiosos e fazem parte do cotidiano de investigação de várias áreas no mundo 

acadêmico, tais como a literatura, a história, a filosofia, a psicologia, dentre várias 

outras. Trata-se de um tema que não se esgota em si, já que pode ser tomado sob a 

forma de variadas acepções, conceitos que lhe imprimem feições mais ou menos 

complexas e que, segundo as especificidades desenvolvidas, poderão fazer com que 

“memória” passe até mesmo à condição de terminologia de estudos especializados de 

uma grande área, como parece ser o caso do termo no âmbito da Autonarrativa dentro 

dos estudos literários. 

A palavra “memória” apresenta, pois, diferentes implicações teóricas, dentre 

algumas, as distinções entre “memórias individuais” e “memórias coletivas”. A fronteira 

                                                           
24 HOMERO, odisseia. Tradução: Carlos Alberto Nunes. 5. ed., Rio de janeiro: Ediouro, 2002. 
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de diferenciação aqui é demarcada por uma tênue linha. Para iniciarmos nossa reflexão 

neste capítulo, faz-se necessário pensar sobre alguns conceitos relacionados a esses 

termos. Nada parece obstar à ideia de que o ser humano nasce dotado da capacidade de 

organizar cognitivamente narrativas memorialísticas em ambas as acepções do termo. 

Aqui iremos nos debruçar sobre os sentidos que tais conceitos adquirem no texto 

Oiteiro: memórias de uma Sinhá-Moça, buscando compreender as perspectivas que 

Antunes (2003) talvez tenha desejado contemplar já a partir do próprio título do livro, 

uma vez que o vocábulo “memórias” já aparece nele explicitado.  

 

 

3.1.  MEMÓRIA INDIVIDUAL 

 

Como já apontamos anteriormente, é importante compreendermos que a memória 

é um tema amplamente estudado em variados ramos da ciência, tais como a filosofia, a 

psicologia, a sociologia, a medicina e a literatura, dentre outros. Inicialmente, 

partiremos de acepções talvez desprovidas de intenção técnica, encontradas no 

Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa (2003), que define “memória”, no singular, 

como a “faculdade de conservar e lembrar estados de consciência passados e tudo 

quanto se ache associado aos mesmos”, e, no plural, como “relato que alguém faz, freq. 

na forma de obra literária, a partir de acontecimentos históricos dos quais participou ou 

foi testemunha, ou que estão fundamentados em sua vida particular; memorial”. Sem 

dispensarmos os sentidos genéricos expostos no compêndio lexicográfico, buscaremos, 

adicionalmente, contemplar outras abordagens a fim de podermos ilustrar os aspectos 

memorialísticos na obra Oiteiro: Memórias de uma Sinhá-Moça. 

Ao refletirmos sobre memória individual, não podemos deixar de lembrar do 

filósofo francês Henri Bergson (1999) 25 e seu afamado livro Matéria e memória, que 

teve, e continua a ter, um relevante papel na descrição e no exame detalhado do assunto. 

Não se pode esquecer, todavia, que Bergson foi criticado por não pontuar, em suas 

reflexões, o aspecto social do indivíduo.  

 Os estudos de Bergson (1999) sobre a memória, de certa maneira, vai em sentido 

oposto ao de muitos estudiosos, uma vez que não indaga a respeito das influências do 

ambiente social  sobre a memória. Para o autor, não existe, no cérebro humano, um 

                                                           
25 Prêmio Nobel da Literatura de 1927 
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espaço único para as memórias; o que há em nós são “dispositivos cerebrais” que 

atualizam esta memória. Dessa maneira, podemos notá-la por meio do que ele batiza de 

“percepção” e não de “lembranças”, pois lembrança é o nome que pelo qual se refere à 

representação de um objeto ausente, enquanto que, quando a lembrança vem à tona, esta 

deixa de ser simplesmente lembrança, tornando-se percepção.  

Para Ecléia Bosi (2006), há um esquema que Bergson consegue compor ao fazer 

referência às reações do corpo no momento em que as imagens do passado ou do 

presente são invocadas, estabelecendo-se, assim, em sua opinião, a coerência entre 

imagem do corpo e ação. No entanto, algumas vezes, as informações enviadas ao 

cérebro não exercem o percurso de ida e de volta e, quando isso ocorre,  

 
[... ] o trajeto é só de ida, isto é, quando a imagem suscitada no 
cérebro permanece nele, “parado”, ou “durando”, teríamos, não mais o 
esquema imagem-corpo-ação, mas representação. O primeiro esquema 
é motor e o segundo é perceptivo. (BOSI, 2006, p. 44). 
 

Bergson, no mencionado estudo, apresenta como a memória é apreendida e aponta 

que o passado tem duas formas diferentes de existir: corpo e espírito. O primeiro guarda 

a mente e a matéria, sendo a principal ferramenta para a percepção dos acontecimentos 

e, como a percepção não existe separadamente, remete à lembrança, que é uma ação do 

espírito. 

Para exemplificar, de forma mais clara, o que difere o espaço profundo e 

cumulativo da memória do espaço pouco profundo e pontual da percepção atual, 

Bergson (1999, p.178) usa a figura de um cone invertido, compreendendo que SAB são 

as nossas lembranças legítimas. A base AB temos as lembranças quietas do passado e o 

vértice S é nossa percepção. Por fim, o P representa a percepção subjetiva, de acordo 

com Bergson.  

 

Figura 06: Cone invertido 
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A figura acima representada pelo cone invertido sugere que as impressões vividas são 

identificadas e armazenadas como lembranças e estão em permanente movimento: 

 
Se eu represento por um cone SAB a totalidade das lembranças 
acumuladas em minha memória, a base AB, assentada no passado, 
permanece imóvel, enquanto o vértice S, que figura a todo momento 
meu presente, avança sem cessar, e sem cessar também toca o plano 
móvel P de minha representação atual do universo. Em S concentra-se 
a imagem do corpo; e, fazendo parte do plano P, essa imagem limita-
se a receber e a devolver as ações emanadas de todas as imagens de 
que se compõe o plano. (BERGSON, 1999, p. 177-178). 
 

Em relação à memória, podemos afirmar, de acordo com Bergson, que a 

percepção, por mais rápida que seja, é considerada memória, e ela é algo em que se 

misturam o passado e o futuro. Podemos representar dois tipos de memória: memória-

hábito e a imagem-lembrança e, para ficar mais claro, usamos fragmentos da obra 

Oiteiro para ilustrá-las. Para a primeira, a memória-hábito, tomemos como exemplo o 

“ritual” da família Antunes de ir à missa todos os domingos: 

 
Meu pai era católico praticante. Não dispensava os atos religiosos. 
Logo ao amanhecer, acordávamos para a missa. Minha mãe vestia-nos 
com a melhor roupa. Descíamos as escadas todos desencontrados, 
mas, ao atravessarmos o portãozinho de ferro, lá estava meu pai, que 
nos punha em ordem: eu com o irmão mais velho, a minha irmã com o 
mais moço. (ANTUNES, 2003, p. 169) 
 

A caraterística principal da memória-hábito é a indicação da repetição de gestos. 

Observemos que há a indicação da repetição, sendo uma prática fixada pela quantidade 

de vezes que já foi realizada.  

Em relação à imagem-lembrança, Magdalena relembra o dia da sua partida para 

morar no Colégio Interno, todos os pesares daquela partida e principalmente o fato de 

que ela não queria aquele destino. O seu pai dá as últimas recomendações: “— 

Voltaremos dentro de um mês; são poucos dias, apenas; é só internar a menina e toca 

pra casa. [...] Aquelas palavras apunhalavam-me. Todos voltariam, menos eu! Que 

horror!” (ANTUNES, 2003, p. 46). Esse momento é emblemático na narrativa da autora 

e, por esse motivo, podemos caracterizá-lo como uma imagem-lembrança, uma vez que 

representa um momento específico da vida pretérita de Magdalena. A problemática de 

Bergson está em compreender as relações do passado com a articulação do presente. Os 

estudos desse filósofo ainda irão apresentar as nuances entre os níveis da memória em 
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relação à profundidade temporal e espacial, como podemos observar logo a seguir. 

Bergson (1999, p. 118): 

 

Imagem 07: Conjuntos de semicírculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A organização da imagem acima se refere aos níveis de extensão e amplitude da 

memória, uma vez que ela sistematiza as relações entre corpo presente e com passado. 

 
o mais restrito, A, é o mais próximo à percepção imediata. Contém 
apenas o próprio objeto O e a imagem consecutiva que volta para 
cobri-lo. Atrás dele os círculos B, C e D, cada vez maiores, 
correspondem a esforços crescentes de expansão intelectual. É a 
totalidade da memória, conforme veremos, que entra em cada um 
desses circuitos, já que a memória está sempre presente; mas essa 
memória, que sua elasticidade permite dilatar indefinidamente, reflete 
sobre o objeto um número crescente de coisas sugeridas - ora os 
detalhes do próprio objeto, ora detalhes concomitantes capazes de 
ajudar a esclarecê-lo. Assim, após ter reconstituído o objeto percebido, 
à maneira de um todo independente, reconstituímos com ele as 
condições cada vez mais longínquas com as quais forma um sistema. 
Chamamos B', C" e D' essas causas de profundidade crescente, 
situadas atrás do objeto, e virtualmente dadas com o próprio objeto. 
Vemos que o progresso da atenção tem por efeito criar de novo, não 
apenas o objeto percebido, mas os sistemas cada vez mais vastos aos 
quais ele pode se associar; de sorte que, à medida que os círculos B,C 
QD representam uma expansão mais alta da memória, sua reflexão 
atinge em B’, C e D' camadas mais profundas da realidade. 
(BERGSON, 1999, p. 119-120).  
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A memória para Bergson consiste em algo particular ao ser humano, que aponta 

para o passado vivido. No entanto, as implicações ocorrem no presente. A ideia de 

apresentar as concepções de Bergson (1999) nesse trabalho é por acreditarmos que as 

suas contribuições acerca do corpo e espírito podem ser aplicadas à obra de Antunes de 

maneira significativa. No entanto, afasta-se da teoria de Halbwachs (2006), que foi seu 

seguidor durante algum tempo. Buscaremos mais adiante apresentar a obra Oiteiro em 

uma perspectiva que comungue com o contexto social e cultural. 

 

 

3.2.  MEMÓRIA COLETIVA 

 

Ao tratarmos sobre a questão do papel ocupado pela memória coletiva na obra 

Oiteiro: Memórias de uma Sinhá-Moça, identificamos uma necessidade de 

apresentarmos alguns conceitos a ela referentes. Jacques Le Goff (1984), em seu escrito 

História e memória, nos alertará quanto à importância crucial do conceito de memória. 

Apesar de seu estudo estar centrado na memória no âmbito das ciências humanas 

(história e antropologia), o autor também compreende a relevância de descrever a 

“nebulosa memória no campo científico global”26 (p. 11). Não por menos, faz uso de 

uma linha cronológica ao longo do seu ensaio, recompondo uma cadeia de 

considerações sob as quais a memória costuma ser vista. Aqui, porém, não abordaremos 

todas as peculiaridades que Le Goff (1984) apresentou sobre  memórias: selecionaremos 

apenas as questões que são aplicáveis ao nosso estudo. 

De forma ampla, segundo Le Goff, a memória seria a habilidade de arquivar 

certas informações, que se referem a um conjunto de funções psíquicas que permitem ao 

indivíduo atualizar impressões ou informações passadas ou ressignificadas. São tais 

ressignificações que acreditamos existir na obra Oiteiro, uma vez que Magdalena 

Antunes vale-se das suas memórias/lembranças para reencontrar a si mesma, em 

determinados lugares no tempo, nos espaços e nas relações sociais. Assim, nossa autora 

resgatará suas lembranças contemplando tanto vivências dela própria, quanto as de 

alguns personagens com que ela se encontra em sua trajetória. 

                                                           
26 Le Goff (1984, p. 11): “[...] o estudo da memória abarca a psicologia, psicofisiologia, neurofisiologia, 
biologia e, quanto às perturbações da memória, das quais a amnésia é a principal, a psiquiatria”.  
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Percebe-se que Le Goff apresenta a memória como um ato de comportamento 

narrativo, responsável por expor um fato a outra pessoa, sem que esta esteja presente no 

momento do episódio. Dessa forma, identifica-se aqui uma função social da narrativa 

memorialística. O autor ainda acrescenta que, com o uso da linguagem escrita, a 

memória ganhou a possibilidade de armazenamento e de perpetuação dos 

acontecimentos, embora, nas tradições primariamente orais, já houvesse mecanismos 

eficazes para tal tarefa, conforme anteriormente indicado no trabalho de Amorim 

(2008).  Le Goff (1984) admitirá que, nesse texto, evidenciará mais a memória coletiva 

do que a memória individual, quando explica que: 

 
Estudaremos pois, sucessivamente: 1) a memória ética nas sociedades 
sem escrita ditas “selvagens”; 2) o desenvolvimento da memória, da 
oralidade à escrita, da Pré-história à Antiguidade; 3) a memória 
medieval, em equilíbrio entre o oral e o escrito; 4) os progressos da 
memória escrita, do século XVI aos nossos dias; 5) os 
desenvolvimentos actuais da memória. (LE GOFF, 1984, p. 13). 
 

Sobre a memória coletiva, refere-se, na maioria das vezes, às lembranças do dia a 

dia do grupo, não importando que sejam lembranças boas ou ruins, em que quase 

sempre se idealiza o passado que foi relatado. Também valoriza a própria identidade do 

lugar em que se encontra o narrador. Além disso, defende a ideia de que a memória 

coletiva tenha começado a se desenvolver através da investigação oral, uma vez que 

reserva tal designação para os povos sem escrita: “preferir-se-á a designação de 

memória colectiva para os povos sem escrita” (LE GOFF, 1984, p. 14). Aqui o autor 

aborda a importância da memória nas sociedades sem escrita, pois a maneira de 

transmitir a cultura e a história de um povo se fazia através de especialistas da memória, 

“homens-memórias, guardiões dos códigos reais, historiadores da corte” (p. 15). 

Compreendemos que, na obra Oiteiro, as escravas Tonha e Patica seriam “as guardiãs 

dos códigos reais” do Engenho Oiteiro,27 pois, durante a infância da narradora, eram 

elas que contavam todas as histórias daquele ambiente, desde as situações do próprio 

Engenho até o caminho percorrido pelos negros escravos, em um tempo em que a 

própria Magdalena se interrogava sobre as lembranças dos cativos: “As escravas 

podiam também ter recordações?” (ANTUNES, 2003, p. 77). Tal questionamento 

motivou-se devido ao desejo de Patica chamá-la de Sinhá Lica. 

                                                           
27 Naturalmente que é necessário aqui se guardarem as devidas proporções e especificidades com que os 
dados eram tratados nas culturas dos povos ágrafos antigos. Para uma comparação, cf. Amorim 
(2008);Couch (1989); Culley (1963); Finnegan (1974); Havelock (1986); Lord (1968); dentre outros . 
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Em O desenvolvimento da memória: da oralidade à escrita, Le Goff (1984) 

apresenta que as sociedades sem escrita organizavam-se em torno de três interesses, 

sendo eles: os mitos de origem; o prestígio das famílias dominantes; e o saber técnico 

ligado à magia religiosa. No entanto, com o decorrer do tempo e o surgimento da 

escrita, acontece também uma grande mudança no que se refere a memória coletiva, 

pois,  

 
A escrita permite à memória coletiva um duplo progresso, o 
desenvolvimento de duas formas de memória. A primeira é a 
comemoração, a celebração através de um monumento comemorativo 
de um acontecimento memorável. [...] A outra forma de memória 
ligada à escrita é o documento escrito num suporte especialmente 
destinado à escrita [...] todo o documento tem em si um caracter de 
monumento e não existe memória colectiva bruta. (LE GOFF, 1984, p. 
17-19).  
 

O surgimento da escrita foi de grande valor para a perpetuação da memória, pois 

possibilitou ao homem compartilhar informações na forma de suporte mais permanente, 

através dos tempos, pelo uso dos registros em enciclopédias, livros etc. Com esse novo 

caminho, permite-se uma nova organização das memórias de maneira geral, sejam elas 

individuais e/ou coletivas. Observe-se que os aspectos mencionados são facilmente 

encontrados em Oiteiro, porque mesmo a narradora, tentando descrever, em tempos 

pretéritos, a perspectiva de relatos pessoais, suas narrativas ultrapassam o individual 

para algo mais amplo e, dessa maneira, ganham novos significados, como no exemplo 

em que Magdalena apresenta dois documentos referentes ao período escravocrata em 

que ela viveu.  

O primeiro documento é referente ao dia da morte da escrava Josefa, no qual se 

apresenta o óbito, evidenciando-se, dessa forma, o tratamento dado aos escravos após a 

morte deles. Para a Sinhá do Oiteiro, esse era um dos documentos mais significativos, 

juntamente com outro sobre a libertação dos escravos antes da Lei Áurea, em 13 de 

maio de 1888. Os documentos, que podem ser vistos a seguir, são “Como se enterrava 

um escravo” e “Como era libertado um escravo”: 

 
Primeiro documento 
(Como se enterrava um escravo) 
Nota No. 422 – Duplicata 
 
O padre Antonio de Oliveira Antunes, residente em seu engenho 
Imburanas deste município, declara à respectiva Coletoria que no dia 
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9 de Outubro de 1882 faleceu e foi sepultada no Cemitério Público 
desta cidade a sua escrava Josefa, parda, solteira, boa aptidão para o 
trabalho, profissão cozinheira, de 43 anos de idade, quando 
matriculada com o número de ordem da matrícula do município de 
Natal 44 e 7 da relação apresentada, matriculada na alfândega dessa 
mesma cidade a fls. 8 do livro de matrícula especial dos escravos 
daquele mesmo município por seu primeiro senhor José Teixeira 
Barbosa de Moura.  
 
Província do Rio Grande do Norte, município e paróquia de Ceará-
Mirim, 24 de Junho de 1884. 
 
Antonio de Oliveira Antunes 
Apresentado a averbado a fls 48 do livro de averbações. 
Coletoria de Rendas Gerais de Ceará-Mirim, 5 de junho de 1884. 
 
Coletor, J. Batista Simonetti. 
Escrivão, Manoel Salustino de Medeiros. (ANTUNES, 2003, p. 91). 
 

Acreditamos que Magdalena Antunes não restaura suas memórias pelo simples 

desejo de recontar algo vivido. Compreendemos que, em suas narrativas, são 

apresentados novos sentidos e significados, que saem do âmbito da memória individual 

para o da memória coletiva, uma vez que a narradora-personagem faz desdobramentos 

dos acontecimentos que observava, o que está em consonância com o que diz 

Halbwachs a seguir: 

 
Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por 
outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos 
envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isto acontece porque 
jamais estamos sós. Não é preciso que outros estejam presentes, 
materialmente distintos de nós, porque sempre levamos conosco e em 
nós certa quantidade de pessoas que não se confundem. 
(HALBWACHS, 2006, p. 30). 
 

A escrita memorialística só pode ser recuperada a partir de referenciais 

expressivos e é isso que ocorre em Oiteiro, porque são constantes os eventos 

mencionados na obra em estudo, na qual se resgatam figuras do seu passado, atribuindo-

lhe características e apresentando seus conflitos. Dessa forma, a memória individual 

apresentada por Magdalena pode ser vista como recortes da memória coletiva. É através 

dessas lembranças pessoais que a narradora-personagem nos apresenta o tempo 

rememorado por ela e, dessa maneira, restaura-se o que está submerso, podendo ser no 

aspecto individual ou coletivo. 
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Ainda sobre a passagem da memória oral para a memória escrita, há alguns 

desdobramentos com o surgimento de novas técnicas de memória como as 

mnemotécnicas28, tendo sido criadas pelos gregos para o estímulo da memória. Desse 

método surgiram os mnemones, funcionários da memória, que eram usados pelas 

cidades e deveriam conservar a memória delas. Com o surgimento da escrita, eles 

transformaram-se em arquivistas. Acreditamos que, de certa maneira, Magdalena 

Antunes possui um pouco dos mnemones, já que é ela quem apresenta as memórias dos 

escravos.  

Aqui faremos referência ao documento encontrado por Magdalena após a morte 

de Patica, em 1919. Era de conhecimentos de muitos que a negra guardava algo muito 

valioso em sua mala. Alguns acreditavam que fossem joias ou dinheiro, e esse fato 

tornou-se lendário. Após a morte de Patica, os pertences foram direcionados para à 

Magdalena. No entanto, ao abrir a mala, encontra-se a Carta de Alforria de Martinho, 

esposo de Patica, amarrada com uma fita verde. Ali se revelava a libertação de um 

escravo pouco antes da Lei Áurea, em 1888. Não se sabe ao certo quais foram os 

motivos reais que levaram o pai da autora a tomar tal decisão, pois não era comum tal 

atitude. 

 
Segundo documento 
(Como era libertado um escravo) 
 
Ceará-Mirim, 24 de Junho de 1887 
 
Eu, abaixo assinado, em regozijo ao dia de hoje, aniversário natalício 
de minha mulher e de acordo com ela, tenho resolvido libertar o nosso 
escravo de nome Martinho, de idade de 32 anos, solteiro e natural da 
freguesia de Angicos, sem condição alguma, considerando-o desde já 
um verdadeiro brasileiro a gozar de todas as imunidades que lhe forem 
conferidas pelas leis do Império.  
 

José Antunes de Oliveira 
Joana Soares Antunes de Oliveira 

 
(ANTUNES, 2003, p. 92). 
 

Observe-se que, mesmo depois da libertação dos escravos em 1888, a escrava 

continuava a guardar o documento com o maior cuidado, como se não acreditasse ainda 

                                                           
28 “Esta laicização da memória combinada com a invenção da escrita permite à Grécia criar novas 
técnicas de memória: a mnemotécnica. Atribuiu-se tal invenção ao poeta Simónides de Céos (cerca de 
556-468 [a.C.])” (LE GOFF, 1994, p. 440). 
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na verdade da Lei Áurea.  Percebemos que são muitos relatos pertencentes às 

experiências de Magdalena, que apresenta sua trajetória de vida por um caminho de 

fácil entendimento, com bastante expressividade e demonstrando o seu franco 

envolvimento com o que estava sendo narrado. Faz uso de um léxico com marcas da 

oralidade e tenta manter principalmente as expressões e pronúncias próprias dos 

personagens e de seu tempo. É importante evidenciar que o registro das memórias são 

fachos de luz na história do passado e cabe ao leitor buscar ir mais à frente do que foi 

apresentado e, a partir dessas lembranças, podemos ir além do que foi mencionado.  

Compreendemos que as narrativas apresentadas são autobiográficas, porém não 

podemos negar o teor memorialístico que Oiteiro possui. Nas narrações expostas na 

obra são apresentados fatos vivenciados por Magdalena, e ela transita entre a realidade 

interior e exterior, ou seja, a experiência individual e externa. Dessa maneira, fica claro 

que, em alguns momentos, Magdalena enfatiza mais a vida da comunidade em que está 

inserida do que a sua própria. Nesse contexto, o gênero autobiográfico e memorialístico 

encontram-se na obra em estudo, o que não prejudica o desenvolvimento da narrativa, 

pois ficam claros para nós, leitores, os momentos em que são narradas as experiências 

individuais e as coletivas.  

De acordo com Lejeune (2008), a memória considera os aspectos da vida da 

comunidade, enquanto na autobiografia a preocupação é centrada na vida do eu que 

narra. Nesses momentos, Magdalena deixa de ser a personagem principal da sua obra, 

passando a ser coadjuvante, ou seja, uma personagem secundária, para que outros sejam 

lembrados. Eduardo Portella sugere uma distinção entre o gênero memorialístico e o 

autobiográfico: 

 
Para ele, a autobiografia é elaborada de modo mais sistemático, com 
uma certa preocupação em obedecer a uma ordem cronológica e o 
narrador ocupado fundamentalmente do seu “eu”. O texto 
memorialístico, em que a narração está centrada no “eu” do autor (daí 
o gênero enquadra-se dentro dos limites da literatura pessoal), é um 
registro mais afetivo, no qual a vida é repassada através de um crivo 
subjetivo. [...] A memória só retém o especial: nunca o total. 
(PORTELLA, apud MALUF, 1995, p. 46). 

 

Compreendemos que a memória e a autobiografia estão conectados, uma vez que 

contemplam fatos que ocorreram com o narrador-personagem, exigindo uma 

rememoração da sua própria vida e, embora esses registros sejam individuais, 



 

78 

 

Magdalena Antunes encontra-se em uma posição social de enunciação: há ali uma 

relação de poder, já que ela tem o poder de escolher o que deseja ser evidenciado. 

Sabemos que a autora, de certa forma, seleciona as memórias que serão apresentadas, ou 

seja, constitui um recorte do que aconteceu na época, o que,  todavia, não deixa de ser 

uma valorização do passado vivido, sendo feita através do olhar de quem escreve, 

podendo recusar e/ou conservar os acontecimentos. Mas isso não deixa de ser um 

processo dinâmico de recuperação do passado, seja ele individual ou coletivo.  

Outros teóricos deram suas contribuições acerca da autobiografia e da memória. 

Karl Weintraub contempla a distinção entre esses gêneros como algo não rígido, não 

havendo um critério inflexível entre ambas: 

 
O texto autobiográfico, porém, tem como núcleo essencial a realidade 
experimentada concretamente, isto é, embora a realidade exterior 
esteja incrustada na experiência, ela é vista a partir do impacto ou 
modificação interior, que constitui a própria experiência individual. 
[...] Já no texto memorialístico, embora a realidade exterior seja, de 
fato, manifestada em experiência consciente, o olhar do narrador está 
menos voltado para a vivência interior do que para a exterioridade dos 
fatos e dos acontecimentos. Seu interesse se aloja no âmbito dos 
eventos e é daí que retira e guarda lembrança significativas. 
(WEINTRAUB apud MALUF, 1995, p. 46-47). 

 

Como mencionado, a autobiografia e a memória estão entrelaçadas. Cabe ao leitor 

diferenciar em quais momentos se evidencia a narrativa de um “eu” protagonista, 

autobiográfico, ou de um “eu” coadjuvante, sendo uma escrita mais testemunhal do que 

confessional. Pertencendo às camadas mais abastadas da sociedade açucareira da época, 

Magdalena Antunes viveu em um período em que os conflitos envolvendo a escravidão 

eram constantes. Não é por menos que a sua obra está repleta de lembranças que 

descrevem essas situações. Observamos que as narrativas apresentadas na obra Oiteiro 

raramente deixam de lado o ambiente familiar e, mesmo quando o foco desses registros 

são outros personagens, a narradora, na maioria das vezes, tenta indicar algo 

relacionado à família Antunes, havendo certa glorificação sobre a vida dos seus.  

Algumas memórias, que chamamos de inesquecíveis, permanecem em nossa 

mente sem grandes esforços. Vez por outra, nos deparamos com elas, mesmo que sejam 

acontecimentos passados de longa data. O que faz com que lembremos de alguns 

acontecimentos e de outros não? É preciso certo tempo para podermos guardar em nossa 

memória os acontecimentos do dia a dia, sejam eles importantes ou não. Existem 
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situações nas quais conseguimos suscitar lembranças em decorrência de algum motivo 

em particular, já que nem sempre lembramos daquilo que queremos, pois tais 

rememorações estão condicionadas por diversos fatores, sejam eles neurobiológicos 

e/ou emocionais. Às vezes queremos recuperar alguma informação pertinente em 

determinado momento, mas ela ainda não se tornou lembranças e, quiçá, nem venha a se 

tornar memória. Para Brandão, 

 
[...] a formação de uma memória de longa duração, e que podemos 
também chamar de memória autobiográfica, envolve uma série de 
processos metabólicos, que ocorrem nas diferentes estruturas 
cerebrais; que compreendem diversas fazes; e requerem entre três e 
oito horas para se completar. (BRANDÃO, 2008, p. 10). 
 

Essas reflexões nos ajudam aqui por conta das múltiplas lembranças contadas no 

decorrer do livro, ora sob a forma de narrativas de memórias individuais ora de 

narrativas referentes às memórias coletivas, como no depoimento apresentando por 

Magdalena sobre como a negra Patica chegou ao Engenho Oiteiro. A narrativa de sua 

trajetória inclui desde os seus receios em ir parar numa fazenda conhecida pela 

crueldade com que tratava seus escravos até cair nas mãos de um feitor chamado 

Zumba. As lembranças de Patica são narradas através da voz da narradora-personagem. 

De acordo com Magdalena, eram raros os momentos de recordações dos negros e, em 

um dos momentos em que Patica lhe contava uma história de Trancoso, ela lhe faz um 

pedido: 

 
— Deixem relembrar neste instante uma página da minha mocidade. 
Já faz muito tempo e era menina de saia curtas, quando, um dia, fui 
surpreendida com a notícia de que fora vendida a outro senhor. [...] 
“Os escravos moços dão muito dinheiro, especialmente quando 
descendentes de africanos. Vivem muito, são para todo o tipo de 
trabalho e muito dedicados aos senhores”. Fiquei satisfeita com o 
elogio... (ANTUNES, 2003, p. 114-115). 

 

Percebe-se aqui um processo de rememoração, no qual não se sabe ao certo em 

que ponto começa a voz de Patica e onde termina a de Magdalena, pois elas estão 

entrelaçadas. É nesses momentos que Magdalena deixa de ser protagonista da sua 

própria autobiografia para contemplar as memórias da negra Patica. Talvez para evitar o 

risco do esquecimento Magdalena contemple os depoimentos de Patica, uma vez que a 

escrita garantiria a sobrevivência da memória por um tempo maior. Ao longo de toda a 
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obra, encontram-se momentos como esse, em que Patica contempla suas recordações: 

“Isso já faz muito tempo... [...]. Nunca mais voltei à minha terra, nem tive notícias de 

ninguém de lá... Perderam-se todos na minha recordação... Os escravos não têm pátria, 

nem família. Eu nunca me lembrei de que tivesse tido mãe...” (ANTUNES, 2003, p. 

116).  

O fragmento selecionado é marcado por sinais de reticências, que podem 

significar apenas uma pausa, omissão de algo que não se quer revelar, emoção 

demasiada, mas pode referir-se também ao esquecimento, uma vez que essas 

lembranças são apresentadas pela voz de uma narradora observadora. Magdalena tenta 

reproduzir a memória de um grupo social do qual fazia parte através das suas próprias 

lembranças. Compreendemos que quem lembra hoje é a Magdalena atual, já que sua 

obra foi escrita na fase adulta. Ela rememora os momentos com os olhos do presente e 

não com a mesma visão do pretérito, já que não pode ser mais a mesma que foi no 

passado, podendo sua memória e sua narrativa apresentar fragmentos da imaginação. 

Ou seja, não somos os mesmos de ontem, como dizia Heráclito de Éfeso, filósofo 

Grego: “Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio”, pois na segunda vez o rio já não 

é o mesmo, tampouco o homem. 

A sobrevivência, no presente, de um passado comum a vários grupos é o que 

ocorre em Oiteiro, uma vez que os fatos apresentados na obra são recordados pela 

escritora nas mais diversas relações sociais, como na passagem em que nos dá a 

conhecer alguns momentos que antecedem a abolição da escravidão. O Brasil, nessa 

época, era um dos poucos países no continente sul-americano que ainda mantinham o 

sistema escravagista. Aos olhos de alguns homens brancos livres da época, o trabalho 

manual era tarefa exclusiva dos escravos negros. A libertação começou a acontecer de 

maneira lenta em 1871, quando foi promulgada a lei do Ventre Livre, pela qual se 

entendiam como livres todos os filhos de escravos nascidos a partir daquela data. 

Posteriormente, em 1885, a Lei dos Sexagenários outorgava liberdade aos escravos com 

mais de 65 anos que, de certa forma, já não possuíam força e condicionamento físico 

para continuar os trabalhos nos engenhos.  

Magdalena apresenta como se sentiam os proprietários de escravos: “Os rumores 

cresciam, avolumando-se, como as águas de uma enchente. Dos recantos do país 

chegavam notícias assustadoras para os escravocratas” (ANTUNES, 2003, p. 96). 

Todavia, os sentimentos que antecederam o dia 13 de maio de 1888 eram os mais 
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variados, já que os escravos ouviam as notícias sobre a abolição por todos os lados, e os 

boatos sobre a libertação definitiva aumentavam, fazendo-os encherem-se de 

esperanças: 

 
Os negros mostravam-se nas senzalas vizinhas com semblantes 
alegres, refletindo o que confusamente ouviam pelos cafés, no 
mercado da cidade [...]. Repetiam decorados trechos dos jornais e 
panfletos espalhados pela cidade. Falavam de homens chamados José 
do Patrocínio, Joaquim Nabuco e principalmente um poeta, Castro 
Alves, todos falando e escrevendo a favor dos escravos! (ANTUNES, 
2003, p. 96). 

 

O fato de Magdalena presenciar tais acontecimentos sociais e contemplá-los em 

suas memórias faz grande sentido, pois ela se encontra dentro do contexto narrado. 

Sendo assim, de acordo com Halbwachs (2006), configura-se aqui um depoimento de 

testemunha. O fragmento apresentado é um dos mais representativos no que se refere à 

escravidão em Oiteiro, porque demonstra com nitidez o sentimento de felicidade dos 

negros com a possibilidade de libertação. Outro fato é que — mesmo não sabendo 

exatamente quem seria José do Patrocínio, Joaquim Nabuco e Castro Alves — os 

negros ficavam esperançosos com o que essas personalidades andavam dizendo pelos 

lugares em defesa da libertação dos cativos: “— Sinhá Lica, é verdade, mesmo... Eu 

ouvi se dizê no mercado, que um tá de Joaquim Quimbuco é o mais danado de todo a 

favô dos nego” (ANTUNES, 2003, p. 96). 

Tais imagens são construídas durante toda a narrativa, onde a personagem delineia 

o caminho que percorreu ao longo da sua trajetória e nos apresenta a sociedade na qual 

se origina a sua história. São situações que fazem parte da memória individual da 

narradora, mas essas lembranças estão entrelaçadas com a memória da sociedade na 

qual estava envolvida, pois somos seres sociais e essas histórias não são encerradas em 

si mesma, de forma individual, sem o envolvimento com os que estão ao nosso redor. 

Dessa maneira comungamos com o que afirma Halbwachs: 

 
Assim, a consciência jamais está encerrada em si mesma, não é vazia 
nem solitária. Somos arrastados em inúmeras direções, como se a 
lembrança fosse a baliza que permitisse nos situarmos em meio da 
variação constante dos contextos sociais e da experiência coletiva 
histórica. Isso talvez explique por que razão, nos períodos de calma ou 
de momentânea imutabilidade das “estruturas” sociais, a lembrança 
coletiva tem menos importância do que em períodos de tensão ou de 
crise – e aí, às vezes se torna “mito”. (HALBWACHS, 2006, p. 13). 
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Compreende-se que, na obra Oiteiro, fica clara essa variedade de sentimentos, 

porque são encontradas diferentes emoções entrelaçadas no romance, e esses anseios 

estão diluídos na teia narrativa que compõe a obra. As impressões capturadas por 

Magdalena sobre o período da escravidão não cessam em poucas linhas; ao contrário, 

ela rememora com detalhes, é como se esse momento estivesse fotografado em sua 

mente: “O 13 de maio aproximava-se veloz. Os escravos tinham no olhar brilho 

estranho e nas fisionomias tonalidades benditas, olhos abertos à esperança...” 

(ANTUNES, 2003, p. 97).  Este é um dos dilemas que Magdalena Antunes vivenciou 

em sua trajetória, por meio dessas memórias afetivas ela deixa transparecer através das 

suas escolhas lexicais, um tom saudosista e reflexivo ao evidenciar os momentos 

vividos pelos negros. Nesse ponto, sua narrativa fica envolvida em um clima 

melancólico pela descrição que faz dos castigos sofridos pelos negros durante o período 

de escravidão, durante os quais alguns sofriam queimaduras, outros levavam surras de 

causar feridas. Veja-se uma de tais cenas mais detalhadas a seguir: 

 
Dona Joaquina, que prendia o lóbulo da orelha da escrava no portal, e, 
depois chamava-a de certa distância, imperiosamente, tendo a escrava 
que atender [...] E a infeliz ia ao seu encontro deixando na porta o 
pedaço da orelha! (ANTUNES, 2003, p. 98).  
 

Esses são alguns dos castigos que os negros sofriam de forma perversa pelos seus 

donos. Após muitos conflitos, torturas, maus-tratos, em 1888, a Lei Áurea, que 

libertaria os escravos, foi assinada no Brasil pela Princesa Isabel. Tal ato representou 

oficialmente a libertação dos escravos, após mais de quatro séculos de escravidão. 

Magdalena Antunes contempla a libertação dos cativos com um tom de esquecimento:  

 
Não me recordo propriamente do 13 de Maio e das festas ocorridas 
naquele dia em Ceará-mirim. Lembro-me apenas que foram pomposas 
[...] Data da abolição! Quem a compartilhou jamais a esquecerá. Os 
senhores atônitos abriram as cancelas todos os mártires da 
desigualdade sinistra. As senzalas esvaziaram-se por encanto. Todas? 
Não! (ANTUNES, 2003, p. 99). 
 

Observa-se que a narradora, no fragmento acima, demonstra certa desorganização 

nas memórias apresentadas. Amorim (2007, p. 78) lembrará que “[...] o que se vê na 

evocação da memória seria apenas uma parte do que há para ser comunicado. O que 

importa, na realidade — e o que a narrativa tentará recuperar — é a experiência que 

subjaz às memórias”. Alguns escravos se foram, mas outros decidem ficar, uma vez que 
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os recém-libertos passaram difíceis dias sem empregos e em situações cruéis de 

desempregos, vendendo o seu trabalho em troca da sobrevivência. Por outro lado, o tom 

de esquecimento, nos levar a crer que Magdalena Antunes possa sentir vergonha por ter 

ficado triste com a abolição dos escravos, pois mesmo ela sabendo das crueldades 

vivenciadas pelos cativos, eles eram a mão de obra dos engenhos açucareiros da região 

e com a Lei Áurea a situação iria se tornar mais complicada devido a falta que eles 

causariam nas plantações e moagem da cana de açúcar. 

Poucas memórias que Magdalena apresenta são datadas, e o que norteia o leitor é 

o desenrolar dos acontecimentos, pois apresenta idas e vindas na infância, comenta 

sobre a adolescência e posteriormente cita momentos dos irmãos mais novos na 

faculdade. Para tanto, Bosi explica: 

 
A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, 
agora, à nossa disposição, no conjunto de representações que povoam 
nossa consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança 
de um fato antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na 
infância, porque nós não somos os mesmos de então e porque nossa 
percepção alterou-se e, com ela, nossas ideias, nossos juízos de 
realidade e de valor. (BOSI, 1994, p.55). 
 

Dessa forma, os mais visíveis indicadores do tempo são quando ela menciona a 

abolição da escravidão, a crise açucareira da região, as festas de final de ano. Inúmeros 

são os trechos em que Magdalena relembra a infância e expressa a sua relação com o 

meio no qual vivia. É notório que, mesmo de maneira sutil, ela nos revela um mundo 

diferente do vivido pelas Sinhás-Moças tradicionais da época. É interessante observar 

que as memórias de Magdalena contribuem para o reconhecimento dos relatos de 

mulheres no século supracitado e podem acarretar outros desdobramentos, como a 

memória histórica, o letramento feminino no século XIX, estudos etnográficos, entre 

outros.  Porém, não são esses os fatos que nos propusemos pesquisar nesta dissertação. 

Propomo-nos aqui discorrermos um pouco sobre os aspectos memorialísticos em 

Oiteiro, tema esse que seduz muitos leitores, pois a memória possibilita que 

permaneçamos na lembrança, resgatando a nossa própria identidade, como também a 

identidade familiar e social do povo na qual a obra se insere. 

Por fim, recorremos novamente aos gregos, a respeito da concepção de memória, 

para elucidar algumas considerações. Lembramos que Mnemósine, sendo filha de Urano 
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e de Geia, tinha o conhecimento do passado, do presente e do futuro. Gerou com Zeus 

nove filhas, as Musas, cada qual dotada de um dom especial – poesia, música, história, 

comédia e outras artes — sendo que Calíope, musa da epopeia, era responsável por 

aguçar a memória do aedos.29 Dessa maneira, eles lembrariam os grandes feitos do seu 

tempo. As musas, como se pode depreender, cuidavam de preservar da memória dos 

feitos heroicos do Pai de todos os deuses, segundo seus próprios dons, já que, depois da 

guerra contra os Titãs, apesar de ter ganho as batalhas, Zeus fora acometido do 

sentimento de receio de ser esquecido. O templo onde se cultivavam as Musas era o 

Museion, que veio a dar, nas línguas neolatinas, o vocábulo “museu”, lugar onde 

visivelmente se preserva e se cultiva a memória das artes e da ciência, como uma 

maneira de dar a conhecer ao presente o que importa a respeito do passado e que, 

portanto, deve ser preservado, por ter algum significado para o presente. É 

principalmente nesse último aspecto que a obra Oiteiro: Memórias de uma Sinhá-Moça 

foi aqui contemplada, já que, por se tratar de um passado relevante para quem narra, a 

autora busca ressignificá-lo de modo que não caia no esquecimento e seja perpetuado na 

memória coletiva. 

 

 

 
  

                                                           
29 Na Grécia antiga, cantor que apresentava suas composições religiosas ou épicas, acompanhando-se ao 
som da cítara. Orfeu, considerado um músico sublime, é o mais conhecido dos aedos. 
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao voltarmos nossa atenção para a obra de Magdalena Antunes e para as reflexões 

que ela faz sobre si mesma, irremediavelmente entramos no mundo pessoal da autora, 

no qual, através de narrativas que têm como foco sua vida interior, ela contempla 

momentos de sua própria existência. Ou seja, cremos que descobrimos estar diante de 

uma obra de cunho autobiográfico, uma vez que compreendemos a autobiografia uma 

narrativa em que se podem estabelecer “relações de identidade entre autor, narrador e 

protagonistas” (AMORIM, 2012, p. 17), tarefa imputada ao leitor ao se apropriar da 

obra.  

Ao analisarmos a diversidade de acontecimentos presentes em Oiteiro, pudemos 

observar o quanto a obra é rica, repleta de detalhes, e, com isso, profusamente revela 

tensões, não apenas individuais, mas também sociais, que se refletem na memória 

coletiva da sociedade. Constatamos que a autora faz uso de uma linguagem simples, 

porém carregada de sentimentos e lembranças. A narrativa apresentada não é vista 

apenas como caráter confessional, pois, na medida em que o enredo se desenrola, nos 

surpreendemos com a alternância de papéis que se estabelece em relação a Magdalena 

Antunes, pois há momentos em que ela figura como narradora-protagonista e outros nos 

quais aparece como mera observadora, principalmente quando descreve as peripécias 

das escravas Tonha e Patica. 

Pesquisar e escrever sobre a Obra Oiteiro: Memórias de uma Sinhá-Moça, de 

Magdalena Antunes, foi uma experiência cheia de descobertas, que vivenciamos a cada 

nova etapa alcançada, a cada novo dado identificado e a cada relação que se tornou 

possível estabelecer. O balanço que fazemos de tal experiência é que ela nos 

proporcionou um aprendizado paulatinamente construído acerca da literatura 

autobiográfica e memorialística. Além disso, estamos convencidos de que nosso estudo 

sobre Magdalena Antunes, ao mesmo tempo em que traz maior visibilidade a uma 

autora norte-rio-grandense, ensejou-nos conhecer, reconhecer e divulgar as angústias e 

as inquietações de uma época e de uma sociedade da qual fazemos parte. Foi com este 

pensamento que, ao longo deste estudo, priorizamos a análise interpretativa da narrativa 

pelo viés da autobiografia e da memória.  
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Demos início à nossa escrita apresentando brevemente a trajetória da escritora 

Magdalena Antunes, autora de uma única obra. Em seguida, passamos às temáticas 

abordadas, aos excertos de publicações em jornais, em um período de pouca produção 

feminina, e às possíveis influências em sua escrita. Estas foram algumas das 

informações que consideramos pertinentes para que o leitor pudesse conhecer a 

escritora estudada nesta investigação, dado ser pouco conhecida nos meios acadêmicos. 

Procuramos ressaltar as peculiaridades de sua produção literária através de textos 

publicados em jornais e revistas, situando o período histórico no qual a narradora 

apresenta a sua obra, uma vez que ela narra suas reminiscências já na idade adulta. 

Assim, a obra atinge uma variedade de caminhos, revelados pelo desenrolar da 

narrativa. A investigação acerca da fortuna crítica de Magdalena nos deu a oportunidade 

de pesquisar acerca da literatura local do Rio Grande do Norte. Com isso, foi possível 

compreender que, mesmo não fazendo parte do cânone da literatura nacional e tendo 

sido pouco estudada no ambiente acadêmico, Magdalena apresenta e representa 

aspectos significativos para a literatura de forma geral, pois trata dos assuntos como 

uma escritora sensível aos acontecimentos que a rodeavam. 

Inicialmente, no segundo capítulo, por meio de alguns pressupostos teóricos em 

torno da autobiografia, apresentamos relatos que comprovaram as regras estabelecidas 

para o pacto autobiográfico, respaldando o que entendemos ser estimulante na 

investigação desse estudo. O que percebemos na escrita de Magdalena é que, em seu 

discurso, a autora enaltece a sua família ao reconstituir o ambiente familiar. E não é por 

menos: tratava-se de uma família tradicional da região. A história da cidade onde ocorre 

a narrativa, Ceará-Mirim, mistura-se com a da família Antunes. Os registros deixados 

por Magdalena guardam elementos que nos permitem reconstruir a trajetória da 

autobiografada, desde os tempos mais remotos da sua vida até a sua adolescência. 

Pudemos compreender que as impressões apresentadas pela narradora na narrativa estão 

intimamente ligadas aos acontecimentos do seu convívio familiar, social, enfim, ao seu 

espaço de convívio.  

É intrigante a maneira como Magdalena apresenta a sua trajetória no processo de 

letramento, uma vez que o caminho traçado por ela é de grandes frustrações. Mas, 

mesmo assim, ela insiste em mostrar o itinerário percorrido. Por outro lado, pensamos 

que, apesar dos insucessos na trajetória escolar, ela se torna capaz de transformar essas 

histórias em livro, talvez para sentir-se parte da sua própria família, que 
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tradicionalmente se constituía de escritores. Juvenal Antunes e Etelvina Antunes foram 

ambos reconhecidos na literatura da época.  

A primeira e única obra de Magdalena é publicada em 1958. No entanto, ela já 

vinha sendo escrita desde meados de 1947: “soube que está pronto o seu romance e que 

não tardará muito em entrar para o prelo” (ANTUNES, 2003, p. 23). Esse fragmento, do 

sobrinho Nilo Pereira, é datado como de 1947. Observamos que, talvez pelas 

adversidades enfrentadas por Magdalena no processo escolar, já na fase adulta, ela 

acredita escrever um livro sem estar preparada para tal façanha: “Escrevi-o sem o 

preparo necessário ao escritor: cultura e conhecimento da língua. Mas isso não obsta a 

que tenhamos contato com a poesia, essa flanela que aquece a frieza da vida” 

(ANTUNES, 2003, p. 13). Nessa passagem da obra, observa-se que a autora admite que, 

mesmo não possuindo instrução satisfatória para escrever um livro, ela o faz mesmo 

assim, tornando-se uma escritora reconhecida e, portanto, podendo fazer parte do grupo 

seleto dos escritores do qual a sua família tinha tradição em participar.  

No terceiro capítulo, discutimos os conceitos que a memória apresenta na 

perspectiva da memória individual e coletiva, como também os mecanismos das 

construções dessas memórias, e observamos a pluralidade de diálogos que são possíveis 

de se enxergar em Oiteiro através dessas concepções. Nesse capítulo, foi necessário 

pontuarmos algumas questões acerca da perspectiva pela qual Bergson (1999) 

compreende a memória, em particular, a memória individual, pois percebemos, na obra 

de Magdalena Antunes, elementos comuns ao pensamento desse filósofo. No entanto, 

há aqui alguns elementos que destoam da concepção empreendida na análise de Oiteiro, 

já que, como Bosi (1994, p. 51), acreditamos que “Bergson quer mostrar que o passado 

se conserva inteiro e independente no espírito; e que o seu modo próprio de existência é 

um modo inconsciente”.  

No entanto, demos um destaque maior as contribuições de Halbwachs (2006), por 

reconhecer que as memórias individuais são construídas de maneira particular, porque 

elas estão atreladas à memória do grupo. Por esse motivo, acredita-se que a memória 

individual seria um ponto de vista da memória coletiva. Assim, nessas rememorações, 

de acordo com Myriam Moraes Lins de Barros, “[...] esse ponto de vista varia de acordo 

com o lugar social que é ocupado; este lugar, por sua vez, muda em função das relações 

que se tem com outros meios sociais” (BARROS, 1989, p. 31). Os lugares sociais que 

Magdalena e os outros personagens contemplados ocupam são extremos, pois, de um 
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lado, flagramos uma Sinhá-Moça, filha dos proprietários do Engenho, e, do outro lado, 

encontramos escravos que viviam aprisionados em senzalas e nas casas-grandes, 

servindo aos moradores da fazenda. Mesmo que alguns deles tenham sido tratados, 

segundo a autora, de forma generosa, não se pode perder de vista que não deixavam de 

ser prisioneiros naquele ambiente.  

Em Oiteiro, são encontradas narrativas que passeiam por esses dois ambientes 

distintos, e esses espaços são contemplados por uma única narradora. Isso mostra que 

ela não foge de suas origens e, apesar de acreditarmos no esforço sincero dessas 

rememorações, é preciso ficarmos atentos ao que concerne às lembranças referentes às 

escravas Tonha e Patica, pois tais lembranças estão sujeitas a deslizes. Como afirma 

Bosi (1994, p. 31): “o modo de lembrar é individual tanto quanto social: o grupo 

transmite, retém e reforça as lembranças, mas o recordador, ao trabalhá-las, vai 

paulatinamente individualizando a memória”. Assim, ao analisarmos o terceiro capítulo 

deste estudo, nos deparamos com o uso mais amplo da teoria de Halbwachs, já que o 

exposto em Oiteiro não se vale apenas da Sinhá da casa grande, mas das interações 

reveladas através dessas memórias apresentadas, trazendo à tona as tensões de uma 

sociedade marcada pelos valores escravocratas e dos senhores dos engenhos de açúcar. 

Através da narrativa, pudemos identificar quais são as informações privilegiadas na obra 

e, a partir dessas escolhas, acreditamos ter conseguido ponderar sobre este espaço de 

socialização. Além dessas características mencionadas acima, acreditamos que Oiteiro: 

Memórias de uma Sinhá-Moça traz contribuições para os estudos referentes à 

autobiografia e à memória. Magdalena Antunes, através da sua obra, se insere na 

memória literária.  

Finalmente, com este estudo, não pretendemos impor uma leitura definitiva de 

Oiteiro: Memórias de uma Sinhá-Moça. Cremos que, pelo presente trabalho, 

apresentamos alguns encaminhamentos possíveis e pertinentes sobre a obra, como 

pequenos tijolos que ajudam a erguer o edifício sempre em construção da memória. 

Com isto, esperamos ter inaugurado caminhos para múltiplas leituras, que poderão ser 

exploradas em um futuro próximo. 
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