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RESUMO 

 
A presente tese de doutoramento, apresentada ao Programa  de Pós-
Graduação em Estudos da Linguagem da UFRN, registra aspectos sobre 
o estudo do trabalho da memória, a parti r da análise de narrativas orais 
que imbricam o processo mnemônico com a história e a autobiografia de 
narradores do interior do Rio Grande do Norte, em especial  da 
microrregião do Vale do Açu.  Investiga-se, de forma qual i tativa e 
analít ica, aspectos das narrativas orais reunidas junto a narradores 
populares, por meio de entrevistas semiestruturadas real izadas no 
espaço social  dos entrevistados, gravadas em áudio e, posteriormente 
transcri tas, além de relacionar à análise dessas narrativas, conceitos e 
reflexões obtidos pelo estudo de teorias sobre memória individual e 
coletiva, sobre aspectos autobiográficos e elementos da chamada nova  
história, como a história vista de baixo, reverberada pela voz de 
indivíduos comuns, do povo. Busca-se, assim, registrar a  memória das 
experiências vividas pelos narradores e como a rememoração dos 
acontecimentos interfere nos modos de perpetuação de uma “verdade” 
da história dos espaços, dos indivíduos e dos grupos sociais e como 
formativa de um acervo de histór ias  –  e não da Histór ia  – , aglutinadas 
pela individualidade narrativa de um narrador comum. Investiga -se,  
ainda, elementos da história social  e elementos da história 
autobiográfica que entram em fusão na textual idade das narrativas 
compi ladas; elementos que revelem aspectos da autobiografia do 
narrador, a parti r de um eu me lembro... , buscando perscrutar aspectos 
textuais que indiquem a presença de traços da história individual de 
quem narra, tais como fatos cuja participação narrada revelem 
protagonismo do narrador,  além de elementos da história do núcleo 
famil iar, do grupo social , entre outros. A base teórica da pesquisa centra-
se, primordialmente, nos escri tos de Maurice Halbwachs, em A memória 
colet iva (2006; 2015), de Paul Ricoeur, em A memória,  a h istór ia e o 
esquecimento  (2007), na coletânea de artigos organizada por Peter 
Burke, em A escr ita da histór ia: novas perspectivas  (2011), e nas teorias 
sobre autobiografia presentes no Pacto autobiográf ico: de Rousseau à 
Internet  (2014), de Phi ll ipe Lejeune. Considera -se que as narrativas 
recolhidas impl icam, em uma tradição popular autóctone, elementos da 
historicidade do grupo social  e do espaço e elementos autobiográficos 
do indivíduo que narra, susci tados pelos processos de rememoração dos 
acontecimentos.  

 
PALAVRAS-CHAVE: 

Narrativas orais. História oral . Memória e autobiografia. 
 
 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present PhD thesis, presented to the Graduate Program in Language 
Studies of UFRN, records aspects about the study of memory work, from 
the analysis of oral  narratives that interweave the mnemonic process with 
the history and the autobiography of narra tors of the interior of Rio 
Grande do Norte, especially of the microregion of the Vale do Açu. It is 
investigated, in a qual i tative and analytical way , aspects of gathered oral 
narratives from popular narrators , through semi-structured interviews 
performed in the social  space of the interviewees  recorded in audio and 
then transcribed, besides relating to the analysis of these narratives ,  
concepts and reflections obtained by the study of theories on individual 
and collective memory, on autobiographical aspects and elements of the 
so-cal led new history, such as history seen from below, reverberated by 
the voice of ordinary individuals, of the people. It seeks, therefore, to 
record the memory of the experiences l ived by the narrators and how the 
recollection of  events interferes in the ways of perpetuating a "truth" in 
the history of spaces, of individuals and social  groups and as a formative 
of a col lection of histor ies  –  and not of History  –  agglutinated by the 
narrative individuali ty of a common narrator . It is also investigated 
elements of  social  history and elements of autobiographical  history  hat 
merge into the textual i ty of the compi led narratives ; elements that reveal 
aspects of the narrator's autobiography , from a I remember… , seeking to 
examine textual  aspects that  indicate the presence of  traces of the 
individual history of the narrator , such as events whose narrative 
participation reveals protagonism of the narrator , besides elements of the 
history of the family nucleus, of the social  group, among others . The 
theoretical  basis of the research focuses primari ly on the wri t ings of  
Maurice Halbwachs, in A memória colet iva (2006; 2015), of Paul Ricoeur, 
em A memória, a h istór ia e o esquecimento  (2007), in the collection of 
articles organized by Peter Burke in A escrita da histór ia: novas 
perspectivas  (2011), and in the theories on autobiography present in  
Pacto autobiográf ico: de Rousseau à Internet  (2014), of the Phi ll ipe 
Lejeune. It is considered that the narratives collected impl y, in an 
autochthonous popular tradi tion , elements of the historici ty of the social 
group and of space and autobiographical elements of the individual 
narrator raised by the processes of remembrance of the events.  
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RESUMEN 

La presente tesis de doctorado, presentada al  Programa de Postgrado 
en Estudios del  Lenguaje de la UFRN, registra aspectos sobre el  estudio 
del  trabajo de la memoria, a parti r del  análisis de narra ciones orales que 
imbricam el  proceso mnemónico con la historia y la autobiografía de 
narradores del  interior del  Río Grande do Norte, en especial  de la 
microrregión del  Vale do Açu. Se investiga, de modo cual i tativo y 
analít ico, aspectos de las narraciones orales reunidas junto a narradores 
populares, por medio de entrevistas semiestructuradas real izadas en el  
espacio social  de los entrevistados, grabadas en audio y posteriormente 
transcri tas, además de relacionarse con el  análisis de esas narraciones, 
conceptos y reflexiones, obtenidos por el estudio de teorías sobre 
memoria individual y colectiva, sobre aspectos autobiográficos y 
elementos de la l lamada nueva historia, como la historia vista de sde 
abajo, reverberada por la voz de individuos comunes, del  pueblo.  Se 
busca, así, registrar la memoria de las experiencias vividas por los 
narradores y cómo la rememoración de los acontecimientos interfiere en 
los modos de perpetuación de una "verdad" de la historia de los espacios, 
de los individuos y de los grupos sociales y como formativa de un acervo 
de histor ias  -  y no de la Histor ia  – ,  aglutinadas por la individualidad 
narrativa de un narrador común.  Se investiga, aún, elementos de la 
historia social  y elementos de la historia autobiográfica que entran en 
fusión en la textual idad de las narraciones compi ladas; elementos que 
revelan aspectos de la autobiografía del  narrador, a parti r de un yo me 
recuerdo..., buscando observar aspectos textuales que indiquen la 
presencia de rasgos de la historia individual de quien narra , tales como 
hechos cuya participación narrada revelan protagonismo del narrador, 
además de elementos de la historia del núcleo famil iar, del  grupo social , 
entre otros. La base teórica de la investigación se centra, 
primordialmente, en los escri tos de Maurice Halbwachs, en A memória 
colet iva (2006; 2015), de Paul Ricoeur, en A memória, a histór ia e o 
esquecimento  (2007), en la colección de artículos organizada por Peter 
Burke, en A escr ita da histór ia:  novas perspect ivas  (2011), y en las 
teorías sobre autobiografía presentes en Pacto autobiográf ico: de 
Rousseau à Internet  (2014), de Phil l ipe Lejeune.  Se considera que las 
narraciones recogidas impl ican, en una tradición popular autóctona, 
elementos de la historicidad del grupo social  y del  espacio y elementos 
autobiográficos del  individuo que narra, susci tados por los procesos de 
rememoración de los acontecimientos.  
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1. PRIMEIRAS PALAVRAS 

Paralelamente à história tradicional, científ ica, metódica e 

academicista , coexiste uma outra história, marcada pela ancestral idade, 

pelo anonimato de seus enunciadores e pela coletividade de seus meios 

e motivos. Essa história pode ser considerada, nas pal avras de Jim 

Sharpe (2011, p.39-63), como a história v ista de baixo , na qual se 

resgatam as experiências vividas pel os povos a parti r do seu olhar e não 

do olhar metódico do historiador ; a perspectiva da história vista de baixo 

é aquela em que o pesquisador-historiador investiga o fato histórico a 

parti r da percepção, dos relatos e dos documentos históricos dos 

excluídos, daqueles que si lenciaram ou foram si lenciados pelo sistema 

dominante e, portanto, foram esquecidos pela história di ta oficial  

(SHARPE, 2011, p.39-63). A di fusão dessa história ocorre, sobretudo, 

pelo exercício da oral idade dos indivíduos anônimos; é  esse o aspecto 

de voz sem face que tanto transforma como preserva o legado cul tural  e 

histórico dos grupos sociais,  construindo uma história paralela que 

imbrica no enredo o fato  da história, a f icção, a memória e a biografia de 

quem enuncia.  

A memória dos homens e mulheres comuns  revela a face  

contemporânea do enunciador da história oral  que o faz a parti r de 

experiências individuais de caráter autobiográfico (eu vivi), de 

experiências coletivas (nós vivemos), de experiências de terceiros, 

amalgamadas ao grupo social  (o povo conta); tudo isso imbricado com 

seus anseios e senti res individuais, os quais têm na memória seu 

principal  artefato.  Esse é o perfi l  da história vista de baixo, pelo escopo 

do sertanejo, do vaqueiro, do cantador, do lavrador, do curandeiro e 
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benzedor, do andarilho semilúcido , do carpinteiro queimado de sol , do 

artíf ice, do sapateiro, do forneiro –  hoje operário das cerâmicas do Vale 

do Açu –  e do poeta popular , enfim, do indivíduo comum e anônimo . 

Foi a parti r de minha pesquisa desenvolvida no Mestrado 

no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da 

Universidade Federal  do Rio Grande do Norte que me surgiu uma 

inquietação sobre como os contos populares se desenvolvem e se 

perenizam por meio da oral idade. Recordo -me que um capítulo ou 

subcapítulo em desenvolvimento,  justamente sobre o recurso da 

memória na di fusão dos contos populares por meio das narrativas orais, 

por questão de concisão e tempo, acabou por f icar de fora do texto final  

e sem um desenvolvimento aprofundado. De tal  inquietação surgiu o 

projeto apresentado ao concurso à vaga para este curso de 

doutoramento, de cuja pesquisa brota este texto.  

Aquela Dissertação1, que abordava aspectos dos contos 

populares medievais sobre a morte e sua atual ização em contos 

contemporâneos acerca da mesma temática, tocava em dois elementos 

relevantes para esta tese: quais sejam o aspecto popular inerente à 

tradição de narrar ora lmente as vivências no âmago das sociedades e a 

recorrência do recurso mnemônico na perpetuação dos contos populares. 

A memória e a oralidade não estariam também presentes na perpetuação 

das narrativas tão comuns entre os grupos sociais no interior potigua r? 

Desse questionamento surgiu o projeto que culmina no texto que agora 

se apresenta consti tuído.  

Esse texto-tese se apresenta dividido em sete capítulos  

teórico-analít icos, além das Palavras finais  e das Referências , sendo 

que o primeiro e o segundo –  Primeiras palavras  e Delimitando um 

                                            
1 A Dissertação em questão, defendida em 2014, tem como título No céu da boca das gentes, tem 
estrela e maravilhas: atualização e permanência das narrativas populares nos contos de enganar a 
morte, tendo como foco uma investigação acerca de reflexões sobre os contos populares medievais, 
sua difusão até a sua atualização na contemporaneidade e está disponível no Repositório Institucional, 
na Biblioteca Digital de Teses da UFRN. 
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percurso  –  têm caráter introdutório, indicando os processos de 

consti tuição da pesquisa e do arcabouço teórico que sustenta o texto -

tese, além de destacar a relevância de uma pesquisa que passei a pela 

tradição narrativa em plena era tecnológica. 

O terceiro capítulo, inti tulado Memória: fenômeno, 

processo, trabalho, em seus subcapítulos,  tem como base teórica as 

reflexões de Maurice Halbwachs e Paul Ricoeur , entre outros,  sobre 

memória individual e coletiva, concebidas como fenômeno social , como 

um processo de construção da história pela l inguagem e como um 

trabalho de manutenção e revisão da história dos sujei tos e dos grupos 

sociais. 

Já no quarto capítulo, História e oralidade , em seus 

subcapítulos,  procurei  refleti r sobre as relações entre a história, a 

oralidade, a voz e a performance, além de abordar a função social  da 

memória e do próprio ato de narrar as experiências oralmente. Para 

tanto, recorri  às reflexões de Ecléa Bosi, Luís da Câmara Cascudo, 

Walter Benjamin, Raymond Will iams, Paul Thompson e Paul Zumthor,  

entre outros. 

O quinto capítulo, Memória e autobiografia , que não 

apresenta subcapítulos, aborda necessariamente os conceitos de 

Phi ll ipe Lejeune sobre a escr ita de si  e o pacto autobiográf ico  e as 

aproximações com ao ato de narrar oralmente as memórias individuais e 

do grupo social . 

No sexto capítulo, cujo título é À sombra do Cabugi , estão 

transcri tas na íntegra as quatro narrativas recolhidas junto à 

performance narrativa do Sr. Evandro Firmino, quais sejam Caçada ao 

mocó , Romaria a São Francisco do Canindé , Luiz Peba  e É do 

mimeógrafo .   

No sétimo capítulo –  Ver o que se ouve: análise das 

narrativas  –  busquei anal isar as narrativas recolhidas junto ao narrador 
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Sr. Evandro Firmino, um sertanejo já na faixa do s sessenta anos de 

idade, residente no município de Assú 2, na microrregião do Vale do Açu, 

cujas narrativas têm como cenário principal  a Fazenda do Cabugi, que 

serpenteia entre os municípios de Angicos e Lajes, na microrregião de 

Angicos, no Rio Grande do Norte. 

Isso ajuda a elucidar a escolha do título desta tese: a 

palavra veredas  faz referência aos caminhos entre carnaúbas, pedras e 

a vegetação espinhenta do semiárido potiguar, tri lhas comumente 

uti l izadas pelos animais para se conduzirem aos locais de a limentação 

e açudes e barreiros para beber água, mas também um ótimo brinquedo 

para meninos arteiros e imaginativos. Entrecortados, pedregosos, 

tortuosos se fazem esses caminhos, assim como a consti tuição da 

lembrança , palavra também presente no título: op tei  por me referi r à 

lembrança , por ser mais etérea, maleável e fragmentada, um termo que 

remete a algo menos acabado e pronto do que memória, por exemplo,  

que indica um arquivo edi ficado, pronto e imutável.  

Não util izei  no título a expressão “do Vale do Açu”, já que 

a preposição de junto ao artigo defino o  (de + o = do) indica uma noção 

de pertencimento,  ou seja,  a lembrança  narrada oralmente deveria se 

referi r, ter como ambiente e cenário, pertencer ao Vale do Açu. Mas não 

é esse o caso: as lembranças  do Sr. Evandro, materializadas em suas 

narrativas orais, têm como ambiente e cenário outros espaços 

geográficos do Rio Grande Norte e até de outro estado da Federação, 

mas o indivíduo que se envereda pelo trabalho mnemônico vive há 

décadas no Vale do Açu , daí  o uso da preposição em  junto ao artigo 

defino o  (em + o = no) que indica lugar, espaço geográfico onde as 

narrativas orais são lembradas, consti tuídas, material izadas. Há, então, 

                                            
2 A grafia dos nomes próprios Assú e Açu, neste texto-tese, segue o padrão utilizado pela Prefeitura 
Municipal do Município do Assú, que utiliza a grafia do nome da cidade com SS e com acento agudo 
no U e se refere à microrregião do estado em que está situada a cidade como Vale do Açu, grafado 
com cedilha e sem acento. (Vide: www.assu.rn.gov.br).  

http://www.assu.rn.gov.br/
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tanto um distanciamento temporal  quanto geográfico entre o narrador e 

os objetos de lembrança que consti tuem o conteúdo do que narra. O 

título da tese, então ficou configurado como Veredas da lembrança no 

Vale do Açu.     
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2. DELIMITANDO UM PERCURSO 

Investigar, pesquisar as vozes que resgatam uma história 

dos excluídos, dos esquecidos pela história di ta oficial , é resgatar do 

anonimato e dar voz ao registro de narradores anônimos, os quais 

representam a experiência memorialística e autobiográfica  de sua 

vivência mesclada às vivências do grupo no passado e na  

contemporaneidade. 

Um aspecto importante dessa história oral  são os 

elementos ficcionais, recriados pelo preenchimento de lacunas sobre o 

fato, os quais a memória deixou escapar . Assim, faz-se mais árduo o 

trabalho do pesquisador , já que a investigação deve se asseverar em 

demarcar as fronteiras entre o que seja fato histórico  e o que seja 

elemento ficcional.  Além disso, a investigação a parti r da história oral  

vista de baixo requer tanto atenção ao objeto quanto à fonte de pesquisa.  

Como afi rma Sharpe, 

A histór ia oral  tem sido mui to usada pelos histor iadores que 
tentam estudar a experiência das pessoas comuns, embora,  é  
claro,  não haja razão pela qual  o histor iador não dev a grav ar 
as memórias das duquesas,  dos plutocratas e dos bispos,  da 
mesma forma que dos minei ros e dos operários fabris.  
(SHARPE, 2011, p.49)  

Ao historiador/pesquisador da história oral , cabe buscar os 

indivíduos, mesmo que anônimos, que lhe narre os fatos do passado, 

vividos ou recuperados pela memória, já que, de acordo com Sharpe 

(2011, p. 49), “existem fontes que permitem aos historiadores chegarem 

mais perto das experiências das pessoas das classes inferiores ” .  

À memória, ainda assim, guarda-se o espaço de principal 

artefato a que recorrem os narradores da história oral para imprimir voz 

à tradição de relatar o passado individual e do grupo social , 

transformando imagens de memória em sons, em l inguagens  e, em úl tima 
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instância, em palavras. E é a l inguagem, fundamentalmente, que 

consti tui  o indivíduo como ser social  e que,  na confluência entre 

experiência individual e experiência coletiva, socializadas e preservadas 

por meio da transmissão de sentimentos, experiências , que lhe imprime 

uma identidade. Por meio da social ização da palavra entre os indivíduos 

no seio dos grupos –  e mesmo entre os grupos –  que se reconsti tui  o 

passado no momento da rememoração no presente das experiências 

vividas no passado. Como reflete Brandão (2008, p.47), “O tempo da 

narrativa não é o passado, mas o presente do qual parte o apelo à 

memória” . 

O percurso de uma pesquisa da história oral  através das 

concepções neurobiológicas dos estudos sobre a memória, como de 

Henry Bergson (BOSI, 2015, 53), por exemplo, não parece ser o melhor  

caminho para o trabalho de pesquisa. Para se construir um panorama , 

por menor que seja, de narrativas de caráter  memorial ístico dos 

interiores do Rio Grande do Norte e do Vale do Açu, caminho semelhante 

ao tr i lhado por Ecléa Bosi em sua obra Memória e Sociedade: 

lembranças de Velhos (2015) parece mais eficiente. Nele , a 

pesquisadora examina exaustivamente a função social  da memória na 

velhice tecendo seu estudo por sobre inúmeros pensadores da memória,  

privi legiando as reflexões de  Maurice Halbwachs, que trata da 

substância social  de memória, coletiva e  de grupo. (BOSI, 2015, p. 46).  

A parti r da concepção social  e coletiva da memória, 

presente em Halbwachs (2003), a que Bosi recorre, pode-se considerar 

que as narrativas dos fatos históricos têm no trabalho de uma memória 

social  e coletiva seu fôlego para sobreviver, já que a memória também 

se enriquece com as contribuições externas ao indivíduo. Perspectiva tal 

e qual se espera nas narrativas colhidas para a pesquisa em questão.  

Se, para Bergson a memória representa a conservação do 

passado que sobrevive no presente atendendo a um chamado da 
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lembrança ou sobrevive no indivíduo em estado inconsciente, sendo, 

portanto, elemento neurobiológico relativamente individual izado e 

involuntário (BOSI, 2015, p. 53), para Halbwachs, por outro lado, depois 

de tomarem raízes e depois de terem encontrado seu lugar, a memória 

social  e coletiva não se distingue mais das lembranças individuais, 

amalgamando um arcabouço sociocultural  pleno de influências e 

confluências da história pessoal e do meio em que vive o narrador.  

(HALBWACHS, 2003, p. 98). É aqui que se dá o preenchimento de 

lacunas, mais ou menos conscientemente pelo narrador, ao que podemos 

considerar como f icc ional ização  de aspectos do fato narrado para dar -

lhe maior credibil idade, maior razoabil idade ou para imprimir um caráter  

mais emocional ao que se narra. De acordo com Pierre Bourdieu,  

[ . . . ] cabe supor que o relato autobiográf ico se baseia sempre,  
ou pelo menos em parte,  na preocupação de dar sent ido,  de 
tornar razoáv el ,  de ex trai r uma lógica ao mesmo tempo 
retrospect iv a e prospect iv a,  uma consistência e uma 
constância.  (BOURDIEU, 2002, p.  184)   

Esses elementos –  sentido, lógica, consistência, 

constância –  devem estar impressos na narrativa de caráter 

autobiográfico sobre um fato vivenciado pelo indivíduo que narra, tendo -

o como protagonista, ou vivenciado por terceiros , sendo o narrador um 

coadjuvante contemporâneo ao fato ou não.  

É esse aspecto,  por exemplo, que se pode encontrar em 

boa parte da produção intelectual  de Luís da Câmara Cascudo: para além 

da pesquisa científica exímia, há nela muito do trabalho dessa memória 

social , coletiva, haja vista suas obras em que a história  norte-

riograndense se funde (e confunde, em alguns momentos)  a aspectos 

autobiográficos susci tados pela memória individual (e sentimental) do 

narrador/historiador . Em Vaqueiros e cantadores  (CASCUDO, 2000),  

para ci tar uma dentre outras de suas obras , a tênue fronteira entre a 

pesquisa social , histórica e antropológica se exígua ainda mais, em prol  
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de uma narrativa repleta de traços memorial ísticos e de nuances quase 

sentimentais, evidentes na escolha do vocábulo mais expressivo e na 

voz narrativa em primeira pessoa, como se evidencia no trecho 

“Compreendera a existência da li teratura oral  brasi leira  onde eu mesmo 

era um depoimento testemunhal ” (CASCUDO, 2000, p.16), em que o 

autor/narrador assume seu papel e sua voz narrativa como partícipe do 

que narra. A primeira pessoa no discurso da pesquisa de Cascudo é 

assumida sem entremeios, como em 

Na bibl ioteca paterna fui  encontrando outras formas e espécies 
da mesma substância que v i ra no sertão v elho.  E v erif iquei  a  
unidade radicular dessas f lorestas separadas e orgulhosas em  
sua independência ex ter ior”.  (CASCUDO, 2000, p.  16).  

Mas, ainda assim, a narrativa da história, al i  em Vaqueiros 

e cantadores , de Cascudo, não tem a voz dos atores da cena  histórica,  

mas a voz da autoridade do historiador  e pesquisador, por meio da 

atuação de uma memória quase afetiva do narrador que esteve na cena, 

tornando-se ora coadjuvante dela, ora seu protagonista, o que faz dessa 

obra , por sua natureza de imersão do pesquisador e historiador,  uma 

narrativa histórica na perspectiva da história vista de baixo , mas não 

reverberando o eco da voz de seus partícipes , mas imbricando ficção e 

experiência autobiográfica de um pesquisador . 

Há aí evidente relação entre ficcionalidade e autobiografia , 

o que não pode ser considerado nocivo à narrativa, já que não se busca 

a exatidão da narrativa da história oficial . Assim como Brandão (2008, 

p.69), deve-se crer que todos a quem se dá a oportunidade de narrar 

uma história de si  ou de outrem, sejam os mais intelectualizados ou os 

menos letrados, artistas ou anônimos, narrarão uma verdade possível  

permeada por influências e confluências diversa s no tempo e no espaço 

social . Presente, como um meio caminho entre verdade e ficção.  

Vale ressaltar, a parti r de Halbwachs  (2003, p.98), que o 

enriquecimento da memória se dá a parti r de contribuições exteriores ao 
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indivíduo, as quais, depois de tomarem raízes e depois de terem 

encontrado seu lugar, não se distinguem mais de outras lembranças. Isso 

signi fica que, quando o narrador da história oral  lança um novo olhar 

sobre um fato ou caso rememorado, a memória revelará mais um traço e 

mais um signi ficado para o ocorrido que se apresentará. Considera-se 

que seja assim que deva se consti tuir  a história dos grupos, dos espaços 

e dos indivíduos apoucados, a parti r das vozes que narram no Vale do 

Açu.    

Considera-se, assim, que a memória oral  ainda 

desempenha um papel elementar de fomentadora da história, em 

especial  entre os grupos iletrados ou mais isolados; ness es grupos 

sociais, é ela o instrumento capaz de perenizar e, ao mesmo tempo, 

atual izar a história e a memória coletiva do grupo. Mesmo com tantas 

transformações sociais ocorridas ao longo dos séculos, desde a Idade 

Média e da Idade Moderna, é possível  considerar que a presença da 

narrativa oral  ainda pode atuar, em espaços mais ermos e distantes,  

como mantenedora da história de indivíduos e de grupos sociais. De 

acordo com Le Goff,  

Crist ianização da memória e da mnemotécnica,  repart ição da 
memória coletiv a entre uma memória l i túrgica gi rando em torno 
de si  mesma e uma memória laica de f raca penetração 
cronológica,  desenv olv imento da memória dos mortos,  
pr incipalmente dos santos,  papel  da memória no ensino que 
art icula o oral  e o escri to,  aparecimento de t ratados de memória 
(artes memoriae ) ,  tais são os t raços mais caracterí st icos das 
metamorfoses da memória na Idade Média.  (2003, p.  24).    

A memória não pode ser desvinculada, então, da ação do 

indivíduo no âmago do grupo social . Os narradores da história oral , 

enquanto membros do grupo social , guardam a possibi l idade de, a parti r 

do recurso mnemônico, preservar a unidade do grupo, perenizar a 

identidade social , atual izar e revisar a história, tendo a oralidade como 

principal veículo para di fundir as narrativas provedoras dessa 

identidade.  
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Halbwachs (2003) considera que a noção de identidade 

coletiva esteja al icerçada nas experiências vividas pelo indivíd uo ao 

longo de sua existência, não havendo uma identidade individualizante 

quando se trata de memória social . O autor faz referência a essa noção 

de identidade como “um processo socialmente condicionado de 

reconstrução, que se apoia na estrutura social  de rel íquias cul turais e 

r i tuais de comunicação de um dado grupo no presente ” , o que gera essa 

sensação de identidade. (BRANDÃO, 2008, p. 42). Na mesma direção, 

Le Goff afi rma que 

O ato mnemônico fundamental  é o comportamento narrat iv o que 
se caracter iza,  antes de mais nada, pela sua função social ,  poi s 
que é comunicação a outrem de uma informação, na ausência 
do acontecimento ou do objeto,  que const i tui  o seu mot ivo.  
(2003, p.12).   

Mesmo diante dos avanços da tecnologia da informação na 

contemporaneidade, é possível  crer que ainda haja sociedades em que 

a escri ta ainda é um avanço latente. É em nichos sociais como esses 

que o angariamento de informações sociais por meio da memória ainda 

faz parte da vida cotidiana. 

De todo modo, a memória do indivíduo, como resultante e 

resultado da memória do grupo, tem na l inguagem a ferramenta para a 

manutenção da história do grupo social  e dos seus espaços. O ato de 

narrar oralmente é, em especial ,  um trabalho elaborado de linguagem, já 

que ela mesma produz e é produzida  pela vivência social . Le Goff reflete 

sobre a importância da l inguagem que fomenta e pereniza os atos de 

memória ao afi rmar que 

A ut i l ização de uma l inguagem falada, depois escr i ta,  é de fato 
uma ex tensão fundamental  das possibi l idades de 
armazenamento da nossa memória que, graças a isso,  pode sai r  
dos l imi tes f ísicos do nosso corpo para estar entreposta,  quer  
nos outros quer nas bibl iotecas.  I sto signi f ica que, antes de ser  
falada ou escri ta,  ex iste uma certa l inguagem sob a forma de 
armazenamento de informações na nossa memória.  (2003, p.  
12).  
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É a palavra que material iza a imagem da narrativa  oral , 

edi f icando uma ponte entre que m conta a história, pelo trabalho de sua 

memória, e quem ouve a história e a registra, como é o caso do 

pesquisador, a f im de dar -lhe também a permanência da letra, além 

daquela permanência da memória coletiva.  Desde tempos medievos, a 

perpetuação da memória social  e individual por meio da oralização de 

narrativas parece em risco, em função das transformações tecnicistas.  

Sobre isso, reflete Le Goff que 

O aparecimento da imprensa rev oluciona a t ransmissão dos 
elementos da t radição resguardados,  até então,  pela t radição 
oral ,  o que lev a uma agonia da memória.  Por seu turno,  a  
fotograf ia rev oluciona a memória colet iva, ao democrat izá - la  
relat iv amente,  dando-lhe uma precisão e uma v erdade 
impensáv eis até então,  permit indo ao indiv íduo guardar a  
memória material izada. [ . . . ]  A ev olução das sociedades na 
segunda metade do século XX clar i f ica a importância do papel  
que a memória coletiv a desempenha. [ . . . ] a memória coletiv a 
faz parte das grandes questões das sociedades desenv olv idas 
e das sociedades em v ias de desenv olv imento,  das classes 
dominantes e das classes dominadas,  lutando todas p elo poder  
e pela v ida,  pela sobrev ivência e pela promoção. (2003, p.  33 -
34;  39;  46).  

É, ainda, a palavra que vai  desvelando um mundo de 

imagens singularizadas por cada um que ouve, experi menta e, por 

conseguinte, reconta a história oral . Ecléa Bosi (2015, p. 55), ainda 

retomando reflexões de Maurice Halbwachs (2003) sobre a memória e a 

interação social , refere que, se lembramos de algo, é  porque um outro 

alguém nos faz lembrar, ou seja, boa parte do que o indivíduo rememora, 

podendo externar por meio de uma narrativa, surge da provocação 

susci tada nas relações sociais com pais, amigos, enfim, outros 

indivíduos. Ao considerar a memória como “faculdade épica por 

excelência” , imagem metafórica elementar desse processo faz Bosi,  

quando afi rma que 

Entre o ouv inte e o narrador nasce uma relação baseada no 
interesse comum em conserv ar o narrado que dev e poder ser  
reproduzido.  ( . . . )  Não se pode perder,  no deserto dos tempos,  
uma só gota da água i r isada que, nômades, passamos do 
côncav o de uma para outra mão. (2015, p.  90).  
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Le Goff confi rma essa percepção quando reflete que “ a 

memória coletiva faz parte das grandes questões das sociedades 

desenvolvidas e das sociedades em vias de desenvolvimento ” (2003, 

p.33), presentes nas mais diversas classes sociais, dos dominados aos 

dominantes, configurando-se como uma luta tanto pelo poder como pela 

sobrevivência. 

Seria possível  considerar que esse caráter coletivo  da 

memória e sua dissipação por vozes várias poderia fragi l izar a 

permanência dos fatos narrados, d iante de uma constante novidade 

impressa na história oral  registrada pela força da experiência memorial  

de cada narrador. Aparentemente, as narrativas não deveriam se 

perpetuar, já que parecem ser sempre outra história. Mas  é justamente 

essa aparente variabil idade susci tada pela experiência cul tural  de cada 

narrador que impregna a história oral  dos fatos, dos indivíduos, dos 

grupos e dos espaços que enriquece as narrativas da história vista de 

baixo e possibil i ta revisar a história . Vale salientar , a parti r de Bosi 

(2015, p.91), que a autoridade de quem narra vem de sua experiência 

sobre o que narra, seja pela vivência do fato em si  –  “sua lição, ele 

extraiu da própria dor; sua dignidade é a de contá -la até o f im, sem medo ”  

–  ou pela sua percepção capturada pela repetição indistinta de outros 

membros mais antigos do próprio grupo.   

Há uma espécie de impossibi l idade de o passado ser  

recontado ao ponto de ser revivido por meio da lembrança traduzida no 

recontar a experiência vivida, já que não se recupera integralmente as 

sensações e emoções do momento do acontecimento. Contudo, 

recupera-se e se mantém tradições elementares do grupo social  a que 

se pertence, manifestando-se aí o caráter famil iar, de grupo e social  da 

memória. A memória, então, possibil i ta registrar e di fundir, por meio da 

história oral , –  ao se anal isar como são narrados os acontecimentos a 

parti r da rememoração –  a perpetuação de tradições e costumes de um 
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grupo social . Esse narrador tradicional que narra oralmente a história 

dos acontecimentos de sua vida se valerá de exper iências vividas 

pragmaticamente para erigir o que deve e pode ser narrado, o que é 

melhor que se narre, além de enriquecer com ficções o enredo e atual izar 

a memória coletiva fomentada por traços de sua memória autobiográfica.  

Segundo Walter  Benjamin, a experiência se materializa nas 

tradições da vida privada e da vida coletiva do indivíduo em sociedade e 

se forma “menos com dados isolados e rigorosamente fixados na 

memória, do que com dados acumulados, e com frequência 

inconscientes, que afluem à memória”. (1994, p. 105).  Desse modo, 

infere-se que a vivência no seio do grupo e a experiência coletiva  e 

individual  do narrador são recursos que atuam para promover a  di fusão 

das tradições do grupo social . A experiência individual, aglutinada às 

experiências vivenciadas em grupo conformam o subsídio fundamental  

da memória coletiva, escopo elementar da estrutura da memória social 

do grupo e “Os cultos, seus cerimoniais, suas festas, produziam 

rei teradamente a fusão desses dois elementos da memória ” (BENJAMIN, 

1994, p. 107), perpetuando episódios de um passado individual na 

coletividade e de um passado coletivo na memória individual . 

No ato de narrar oralmente a história, ocorre uma 

interação entre a lembrança individual  e a coletiva, portanto, produzindo 

uma espécie de dialogismo, nas palavras de Bakhtin (1996), que põe em 

diálogo os contares antigos, as experiências autobiográficas do contador 

e outras alheias, recuperadas e atualizadas a parti r de di ferentes 

discursos que sintetizam a interação social e a manutenção das 

narrativas. Daí a prevalência de recorrer -se a vozes diversas –  

narradores vários em uma região –  e não a uma voz de autoridade 

histórica, por exemplo. Essa perspectiva poderia, talv ez, apresentar 

perspectivas díspares sobre um mesmo fato histórico, de acordo com a 

posição do narrador no grupo social .  Essa multiplicidade de narrares 
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sobre o mesmo fato não é prejudicial , mas, ao contrário, é justamente 

objeto de valoração do objeto, já  que a presença de perspectivas 

díspares se pressupõe ser própria das narrativas da história vista de 

baixo. 

É possível  investigar na análise dessas narrativas orais, 

também, o quanto nelas há de elementos que revelem o trabalho 

autobiográfico do narrador . Sobre os aspectos autobiográficos das 

narrativas orais, é possível  aproximar os elementos pesquisados com 

aspectos das teorias de Phill ipe Lejeune (2014) que procurou 

estabelecer bases teóricas bastante atuais sobre os gêneros que 

recorrem a esse recurso de memória em seus contares, para quem a 

autobiografia pode ser t ida como “uma narrativa retrospectiva em prosa 

que uma pessoa real  faz de sua própria existência”. (2014, p.58).  

Nesse ponto,  Lejeune exclui  da perspectiva autobiográfica 

aquilo que não seja matéria da existência daquele que narra suas 

vivências. Em relação ao conteúdo de uma narrativa autobiográfica, 

exclui  outros elementos que não sejam especificamente relacionados à 

história individual, ao afi rmar que esse narrador “ focaliza especialmente 

sua história individual, em particular a história de sua personalidade” . 

(2014, p.58). Elaborou, igualmente, a teoria do pacto autobiográf ico ,  

segundo o que, “para que exista uma autobiografia, é pre ciso que o autor 

estabeleça com seus lei tores um pacto, um contrato, que ele conte sua 

vida em detalhes, e nada além que sua vida”. (LEJEUNE , 2014, p.58).  

A história de toda uma existência –  ou de um fato em uma 

existência – , mesmo que revelada pela voz un íssona de um indivíduo 

que a narra, não poderá ser vista como puramente autobiográfica, mas 

o caráter autobiográfico, por intermédio da memória das experiências 

vividas pelo narrador , interfere nos modos de perpetuação de uma 

“verdade” da história dos espaços, dos indivíduos e dos grupos sociais.  
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A reflexão de Lejeune (2014) se insere, sobretudo, nas 

autobiografias registradas pela escri ta, especialmente revelando 

aspectos da existência de personalidades icônicas das sociedades. A 

pesquisa que aqui se apresenta, procurou evidenciar, por seu turno, 

aspectos da existência de indivíduos comuns, recuperados a parti r de 

narrativas orais, das quais se podem erigir apenas traços de 

autobiografia, tais como a relevância do fato narrado para o indivíduo 

mais que para o grupo; a prevalência da primeira pessoa na voz narrativa 

(eu me lembro), entre outros pontos fulcrais.  

Isso pode ser correlacionado com a própria noção de 

reciprocidade defendida por Lejeune (2014), em que , em um texto 

(narrativa oral) com características autobiográficas, um narrador em 

primeira pessoa procura dizer uma verdade sua, a qual deverá ser 

correlacionada com a vontade do lei tor/ouvinte em recebê -la como tal .  

Revela-se, assim, o aspecto relacional e de reciprocidade dos textos com 

aspectos autobiográficos. Investigar traços autobiográficos nesta 

pesquisa, portanto, trata-se mais de se investigar nuances no objeto de 

estudo do que engessar o estudo em uma metodologia específica que 

vincule exclusivamente a narrativa ao universo dos textos 

autobiográficos. Sobre isso, Lejeune reconhece que “O ato do 

pesquisador consiste em construir um objeto que seria, na verdade, 

apenas um dos objetos possíveis a serem construídos.  Seu problema é 

menos traçar l imites do que identi ficar um centro”. (2014, p.59).  

De modo geral , as narrativas que se encontram latentes na 

região são vozes e silêncios singulares e ao mesmo tempo coletivos ; 

aspectos apenas conferidos pelo trabalho mnemônico, o que evidencia o 

papel da memória autobiográfica individual na construção da memória 

coletiva referida por Halbwachs, como construção de um acervo de 

histór ias  e não da Histór ia , val idadas pela memória de todos os membros 
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do grupo, aglutinadas pela oralidade de um narrador  comum. Nas 

palavras de Brandão, 

Ao trabalharmos com as histó r ias dos sujei tos,  como narrat iv as,  
f icam ev identes as lembranças indiv iduais entrelaçadas às 
memórias colet ivas,  também como parte da memória histór ica 
que as contex tual iza.  (2008, p.16).  

As narrativas orais que recontam fatos da história dos 

grupos, dos espaços e dos indivíduos, por mais ficcionais que sejam, 

angariam elementos da individualidade do narrador e, igualmente, da 

coletividade do grupo. São elementos da história social  e elementos da 

história autobiográfica que entram em fusão.  Isso se deve ao fato de que 

a rememoração do indivíduo, de fatos de sua experiência, pode ser 

consti tuída por elementos outros, apropriados das experiências do grupo 

evidenciados em narrativas de outros membros. Brandão corrobora isso 

quando se aproxima do que Halbwachs (2003) estabelece na relação 

entre memória individual e memória coletiva , ao afi rmar que 

Reconstruímos o passado a part i r  dos quadros sociais do 
presente –  a memória está no grupo –  por meio das lembranças 
conscientes,  em um tempo socialmen te refer ido,  e no lugar  
social  que ocupamos no momento do relato .  (2008, p.28).  

Ao traçar as veredas para as vozes do Vale do Açu, busca 

a pesquisa investigar ecos dos elementos da história nas narrativas 

recolhidas; destacar, nessas narrativas, traços  da experiência 

autobiográfica dos indivíduos que narram suas experiências de vida; e 

susci tar aspectos do processo mnemônico que evidenciem impressões 

da memória nas narrativas registradas. Por meio do registro das análises 

e reflexões teóricas acerca do tema da memória e da autobiografia, além 

de se colaborar com o acervo bibliográfico sobre esse tema, torna -se 

sobremaneira relevante o registro escri to de narrativas populares antes 

circunscri tas apenas à oralidade de indivíduos e grupos, os quais devem 

igualmente perenizarem seus nomes pelo viés de suas memórias.  
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2.1. Narrar(-se) na contemporaneidade 

Cabe, então, questionar-se sobre o que vir ia a ser narrar 

as próprias experiências de vida na contemporaneidade. A massificação 

urbana, tecnológica, científica, audiovisual, o turbi lhão da modernidade, 

nas palavras de Berman (1986, p. 16), a que é submetido o ser humano 

em seu cotidiano na contemporaneidade , pode banal izar e dissolver a 

relação do homem com o saber t radicional, com a ancestral idade, com o 

ato de narrar a vida, de fazer  bri lhar estrelas nas palavras faladas e de 

contar maravi lhas, dissolvendo, igualmente, a capacidade de o indivíduo 

se  surpreender com a inequívoca narrativa da existência. O que se 

veri f ica é que, na contemporaneidade, tudo se vê e pouco se ouve, 

efetivamente. A modernidade possibil i ta enxergar muito além e em 

múltiplas possibil idades, e a parti r de múltiplos olhares, mas, 

adversamente, não se vê muito, nem mesmo se vê um pouco de tudo 

com clareza no turbi lhão do cotidiano urbano e tecnológico , já que todas 

as cenas estão aceleradas no cal idoscópio da vida moderna .  

O ato de contar e ouvir histórias que recupera a experiência 

subl ime da percepção do homem sobre si  mesmo e sobre seu espaç o 

sociocultural  ainda resiste. Há uma tradição que teima e sobrevive na 

modernidade –  ou apesar da modernidade. A morte do narrador  a que se 

referiu Walter Benjamin (1984), surge, então, como metáfora de um 

tempo social , representado pela metropol ização, c ienti ficismo e 

tecnicismo de fins do século XIX e primeiras décadas do século XX, que 

sobrepuja outro tempo social , representado pelo período medievo e pela 

Idade Moderna, os quais o antecederam. 

É fato que muito se perdeu da capacidade de o indivíduo  

maravi lhar-se com a tradição de contar uma história lenta, ouvida à voz 

mágica de um ancião meticuloso na busca da memória do contar: a  

pressa de viver faz perder -se a essência desses momentos de vida. Para 
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Berman, “A moderna humanidade se vê em meio a uma eno rme ausência 

e vazio de valores, mas, ao mesmo tempo, em meio a uma 

desconcertante abundância de possibi l idades” . (1986, p. 21). 

Mas ainda é pelo fio da narrativa que ouvinte e narrador 

manuseiam o tear da história e tecem, juntos, um tecido invisível , 

independentemente da intenção ou não de se perpetuar valores e 

tradições, cujo aspecto inerente é sua invariabil idade pela repetição do 

passado real  ou forjado.  

É preciso considerar que os indivíduos, em sociedade, 

compreendem sua atuação na vivência histórica –  ao que Ricoeur (1991, 

p. 138) cunhou como investigação do si-mesmo como um outro ,  como 

uma narrativa de si  e de suas próprias experiências –  individualmente,  

portanto, sendo possível  descrever a ação humana, na história das 

sociedades e/ou na história individual e do grupo. Essa narrativa de si , 

enquanto texto (oral  ou escri to) , requer que se imagine o que o texto 

propõe enquanto bem material  da coletividade e como perp etuação do 

eu  em sua singularidade, em seu cotidiano social .  

Igualmente,  é possível  fazer  analogia ent re essas histórias 

de vida colhidas na oralidade dos narradores com o que Michel Foucault 

(2004, pg.144-162) tratou ao se referi r à escri ta de si , quando se reporta 

ao conceito clássico grego de hupomnêmata , que seriam escri tos,  

anotações generalistas das vivências cotidianas, mas cujas anotações 

passaram a ser fontes de escri tas de si . De acordo com Foucault  (2004, 

p.147), “Os hupomnêmata  no sentido técnico, podiam ser l ivros de 

contabi lidade, registros públ icos, cadernetas individuais que serviam de 

lembrete”, ou seja, não eram relatos de vida, confissões íntimas, 

narrativas pessoais, mas que possibil itaram, a posteriori , investigar as 

vivências sociais a parti r da escri ta de si . Nesses escri tos, “se anotavam 

ci tações, fragmentos de obras, exemplos e ações que foram 

testemunhadas ou cuja narrativa havia sido lida, reflexões ou 
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pensamentos ouvidos ou que vieram à mente ” , (FOUCAULT, 2004, 

p.147), os quais se consti tuíam como “uma memória material das coisas 

l idas, ouvidas ou pensadas ”. No mesmo passo, os ensinamentos,  

conselhos, frases fei tas, presentes nos relatos de vida recolhidos nas 

narrativas orais, tendem a exercer o mesmo ofício no grupo social .  

De modo geral , tanto quanto o trabalho da memória na 

subjetivação de um discurso oral  consti tuído sobre si  mesmo, os escri tos 

chamados hupomnêmata  não devem ficar arquivados em “armário de 

lembranças, mas profundamente implantados na alma ”  (FOUCAULT, 

2004, p.148); na external ização por meio de uma narrativa oral , essas 

lembranças ganham material idade e uti l idade para o corpo social , como 

parte do que consti tui  o indivíduo e o grupo a que pertence.  

Analogamente,  no que concerne à função social  desse 

discurso oral  sobre si mesmo, do que trato, do mesmo modo que os 

hupomnêmata  de Foucault (2004, p.149), “ trata-se não de buscar o 

indizível , não de revelar o oculto, não de dizer o não -di to, mas de captar ,  

pelo contrário, o já di to ”, ou seja, trata -se de revisi tar uma memória 

individual ou coletiva já di ta e redi ta, mas que precisa ser preservada e 

atual izada; trata-se de “reunir o que se pode ouvir ou ler, e isso com uma 

finalidade que nada mais é que a consti tuição de si ” . 

Outro elemento a que Foucault (2004 , p.157) recorre para 

refleti r sobre a escri ta de si  são as correspondências ,  em cujas quais,  

segundo o fi lósofo, pode-se encontrar a “história da cul tura de si” por 

outro viés, já que elas consti tuem o exercício da escri ta sobre si  mesmo 

para outro, para um terceiro, um destinatário, enquanto que os 

hupomnêmata , como anotações, cadernetas pessoais, consti tuem-se 

como escri ta sobre si para si  mesmo. O mesmo ocorre nas narrativas 

orais, as quais correspondem a um discurso sobre si  tendo como 

destinatário uma audiência, um ouvinte ou um grupo de ouvintes.   
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Narrar as vivências individuais correspondem, de certo 

modo, a uma imagem de mão dupla, na qual o narrador pode “se mostrar,  

se expor, fazer aparecer seu próprio rosto perto do outro ” , permitindo 

ser olhado, e, em contra partida, lançando um olhar sobre o outro;  o 

mesmo ocorre com a correspondência pessoal referida por Foucault 

(2004, p.156), que é “um olhar que se lança sobre o destinatário (pela 

missiva que ele recebe, se sente olhado) e uma maneira de se oferecer  

ao seu olhar através do que lhe é di to sobre si  mesmo ” . Desse modo, a 

narrativa oral de si , tanto quanto a escri ta de si , consti tuem-se como 

exteriorização de reflexões sobre si  e da relação consigo mesmo e com 

o grupo social . 

As histórias de vida, como narrativas de si , em paralelo 

com as reflexões de Ricoeur (1991, p.138), podem ser , ainda, anal isadas 

como uma história f ictícia ou, se preferi rmos, uma ficção histórica, 

entrecruzando o esti lo historiográfico das biografias com o esti lo 

romanesco das autobiografias imaginárias. Em úl tima instância, essa 

interpretação das narrativas de si  trata de, antes de compreender a 

sociedade, reconhecer o indivíduo e sua história na história. Cabe ao 

pesquisador, em sua contemporaneidade, investigar aí a ficcionalidade  

e a concretude dos elementos e fatos narrados.  

Indo mais além, os narradores orais, sobretudo os que 

realizam a narrativa de si , recorrendo ao arcabouço da memória 

autobiográfica, não têm compromisso com a reverência artística e com a 

estética individual i zante da criação, menos ainda com a verdade da 

história: seus narrares são fonte e fluxo da repetição de si  mesmos e de 

seu grupo social , em uma busca pela manutenção e sobrevivência; 

apresentam uma relação com o passado histórico, sendo sua narrativa 

apenas um ponto  e não um porto  de partida ou de chegada. Assimi lam, 

assim, certa transcultural idade  inerente e inconsciente, pois não se 

aderem indefinidamente a um lugar no cenário das artes, mas em 



31  

 

contrapartida, estão involuntariamente a serviço da enunciaç ão de um 

grupo, de um lugar, de um espaço.  

Halbwachs (2003, p.69) afi rma que “se a memória ti ra sua 

força e sua duração por ter como base um conjunto de pessoas, são os 

indivíduos que se lembram, enquanto integrantes do grupo”.  

Recuperando a primeira definição de Lejeune (2014, p.16) sobre o que 

seja uma narrativa autobiográfica, que deve ser uma retrospectiva que 

uma pessoa real  faz, tendo como conteúdo específico o si mesmo , ou 

seja, sua própria existência, sua história individual e de sua 

personalidade. Daí alçar-se a tese de que a autobiografia, como 

lembrança narrada dos fatos de si , mesmo estando l igada a senti res 

muito particulares, está a serviço da enunciação de um grupo, pela 

afinidade e pela contiguidade que mantém com quem narra.  

Na contemporaneidade, desde o início do século XX, a 

di fusão do cinema, da fotografia, do rádio e depois da televisão, da 

impressão de obras l i terárias em larga escala, da circulação de jornais 

impressos, um pouco antes, e atualmente, a explosão do acesso à 

internet e todas as mídias a ela l igadas, transformaram a relação do 

homem com o narrar e com o ouvir histórias. As narrativas já chegam 

prontas e acabadas aos indivíduos, defini t ivas, sem lacunas a preencher,  

cimentadas na fr ieza da letra, na fragmentação das imagens rápidas, 

longe do calor da fogueira e do som da voz.  

Muitas das narrativas, hoje, que se querem tradicionais, 

dentro do escopo das novas tecnologias, como teorizou Hobsbawm 

(2012, p. 17-19), são formas de reinvenção das tradições, quando elas 

já não cabem mais na contemporaneidade. As gerações surgidas na era 

dessa massificação tecnológica e midiática foram arrefecendo a magia 

da tradição das narrativas orais, por força da explosão da urbanidade, 

da técnica, das mídias.  É possível  questionar, então, se ainda há o que 
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se investigar em termos de narrativas tradicionais nessa sociedade 

tecnológica. 

Pois bem: a experiência da tradição, em especial  a 

narrativa, pode sobreviver –  e sobrevive, parecem evidenciar as 

investigações aqui alçadas –  na contemporaneidade que tudo dissolve, 

mas que tudo absorve, sob a forma de um provérbio, de uma memória 

narrativa de famíl ia, de comunidade ou de uma região geográfica, e nos 

relatos surgidos da memória individual, sob a forma de  experiência de 

vida. Relativizando a perspectiva teórica de Berman (1986), a perda da 

possibil idade e da habil idade de se intercambiar experiências vividas 

provoca, na contemporaneidade, a transfiguração –  não extinção –  da 

narrativa como um produto exclusivo da voz, processo em que ouvinte e 

narrador são partes ativas de uma coletividade, de uma experiência 

comum, em que voz, corpo, gesto, visão se inserem no mesmo espaço 

conceitual  de uma prática artesanal. Daí a raridade da arte da narrativa 

tradicional oral  na contemporaneidade em função da máquina tecnicista 

da modernidade a moer a humanidade do homem pela fugacidade e 

virtualidade de qualquer experiência.  

Na atual idade, pela televisão e pela internet, pode -se, por 

meio dos inúmeros noticiários em suas múltiplas fórmulas e formas,  

tomar conhecimento simultaneamente  –  sem se reunir  em torno de uma 

fogueira ancestral  ou de uma manufatura artesanal, e em segundos, sem 

depender de um longo tempo de ociosidade fért i l  –  de fatos ocorridos 

não na vizinhança, não na famíl ia ancestra l , não na colhei ta da vila, não 

na procissão ou nos festejos rel igiosos sazonais, mas em terras 

longínquas e desconhecidas de outros continentes, mesclando casos 

trágicos com trivial idades, guerra e viagens presidenciais, violência 

gratui ta, disputas espor tivas, revoluções da ciência, entretenimento 

vazio, ideologia pol ítica. Fragmentos e mais fragmentos que, juntos, não 
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consti tuem um todo; fragmentos pétreos, monolít icos, sem lacunas a 

preencher, fr ios ao toque do ouvinte/espectador/lei tor.  

O encontro com narradores orais do Vale do Açu, na 

atual idade e em pleno sertão nordestino, busca reforçar que a arte de 

narrar ainda pode se configurar como a capacidade de o homem trocar  

e sedimentar experiências vi tais e passíveis de serem transmitidas com 

a natural idade de sua dimensão uti l itária, como ensinamento moral , 

como sugestão prática, num caso, num provérbio, num exemplo de vida,  

na memória autobiográfica de um fato vivenciado em particular, mas 

relativo e inerente ao grupo social .  

Mais que tradição , essa visi ta às narrativas orais pode 

parecer contradição,  já  que há que se relevar  as transformações da 

sociedade e que esses movimentos  afetam as vivências e a memória 

individual e coletiva. Por conseguinte, as transformações tecnológicas 

no seio dos grupos sociais afetam e modificam as formas de narrar 

oralmente as experiências mnemônicas individuais e do grupo, mas não 

as suprimem, apagam. Vale salientar que, para Halbwachs (2003, p.69), 

“cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva”.  

As narrativas orais memorial ísticas e autobiográficas, 

então, devem ser tomadas como representação das vivências sociais 

coletivas e individuais que têm sua util idade limitada à singela 

necessidade individual e coletiva de contar, de narrar as vivências e 

experiências do grupo e do indivíduo, sem compromisso com o 

uti l i tarismo exacerbado de meramente manter uma tradição pétrea e fr ia. 

A tradição de narrar a vida não é uma invenção da tradição, mas uma 

necessidade que atende a uma uti l idade de buscar -se uma manutenção 

–  talvez di fíci l  –  da unidade do grupo. 
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3. MEMÓRIA: FENÔMENO, PROCESSO, TRABALHO 

Da abordagem dos conceitos de memória individual e 

coletiva, espera-se consti tuir um aparato teórico que revele a ação 

consciente ou inconsciente do indivíduo sobre os processos de 

construção e reconstrução do passado. Trata -se da percepção subjetiva 

do conhecimento do passado que se materializa no presente, por meio 

de uma ação concreta do indivíduo, ao narrar o desenrolar dos 

acontecimentos dos quais tomou parte ou os quais reconta por ter ouvido 

de outros, de seus antepassados. As imagens consti tuídas na lembrança 

se materializam na l inguagem, sob a forma de um discurso que tem o 

passado como cerne.  

Assim, as imagens imateriais geradas pela ação da 

memória são, necessariamente, um fenômeno mnemônico, um processo 

de construção do conhecimento histórico, um trabalho com a l inguagem, 

cujo produto é esse discurso sobre o passado. E é esse discurso de 

quem narra oralmente, a parti r da recorrência a um arquivo de memória,  

que possibil i ta gerar o processo de construção do acontecimento em um 

passado recente ou distante, como registro da história. O narrador oral  

busca, pelo reconhecimento das imagens de si e do seu grupo social  

naquilo que narra, sustentado pela l inguagem, a reconstrução de uma 

verdade possível  do passado. 

3.1. Processo coletivo, histórico e seletivo 

Se a memória sobre um acontecimento, em um primeiro 

olhar, estabelece-se aparentemente como fenômeno puramente 

individual e de caráter íntimo, o estudo das reflexões de Maurice 

Halbwachs (2003) sobre memória individual e memória coletiva deve ser 
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considerado, a fim de se estabelecer o quanto há de individual e coletivo 

no fenômeno de se lembrar de um fato. Para Halbwachs (2003), a  

memória deve ser entendida, em especial , como um fenômeno construído 

coletivamente e individualmente, enfatizando, sobretudo, a construção 

coletiva do ato de rememorar.  Mas mesmo com esse caráter mutável, é 

possível  destacar aspectos mais ou menos constantes e invariáveis em 

certos fatos narrados, de acordo, entre outros pontos, com o impacto que 

essa lembrança infr inja no indivíduo ou no grupo social , o que pereniza, 

tanto no indivíduo quanto no grupo, certas lembranças em detrimento de 

outras, formando um arquivo seletivo de memória individua l e do grupo 

social . 

Quando um narrador revisi ta várias vezes um mesmo 

episódio de sua vida ou da vivência no grupo social , pelas idas e vindas 

cronológicas do fenômeno da narrativa oral , pode -se perceber que certos 

elementos são bastante estáveis, enquanto outros podem sofrer relativa 

variação. É o que se encontra nas narrativas orais dos entrevistados que 

fomentam essa tese. Uma questão que pode ser analisada é o que 

interfere para que essa lembrança se perenize e outra não. Quando 

certas lembranças, dada a sua relevância para o indivíduo ou para o 

grupo social , adquirem importância tal  que não possam ser reduzidas, 

apagadas ou mesmo modif icadas na construção da memória, signi fica 

que esse acontecimento se rei f icou e adquiriu substância como um 

objeto de memória, tornando-se essência do próprio indivíduo ou grupo 

social . Isso possibil i ta que esse episódio possa ser revisi tado, individual 

ou coletivamente, como uma real idade imutável, relativa ao indivíduo ou 

compactuada com os demais membros do grupo social . 

Esse aspecto do fenômeno da memória confere certa 

seletividade ao processo de se rememorar algo: projeções de uma 

realidade ou rearrumação  dessa realidade, destaques e apagamentos de 

certos elementos, na narração de uma lembrança individual ou que 
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envolva o grupo social , indicam que a memória seleciona aqui lo que se 

deseja ou que seja imprescindível  rememorar, ou mesmo qual aspecto 

do fato deva ser destacado, de acordo com um interlocutor, com um 

momento em especial  da existência, em função de inqui etações de uma 

fase da vida, entre outras nuances. Essa seletividade é mais presente 

na memória individual, já que a memória coletiva tende a ser mais 

estruturada e organizada, mas, como o fenômeno de memória sempre 

exige um ser empírico que rememore, a se letividade se torna inerente 

ao ato de rememorar.  

De modo análogo, a noção de tradição selet iva , a parti r das 

concepções sociológicas em Marxismo e literatura , de Raymond 

Will iams (1979), apresenta-se como seara para reflexões. Nessa 

perspectiva, o consti tuinte cul tural  de uma sociedade se fundamenta nas 

pressões de uma classe dominante, no movimento processual da história 

que opera de modo a sobrepujar as forças populares de resistência –  

como é o caso da história oral ou das narrativas orais populares –  e erige 

uma tradição cul tural  como monumento às eli tes. Desse modo, um 

elemento cul tural  emergente, como um costume, um comportamento,  

somente pode se tornar dominante, ou seja, f i xar -se como tradição 

cul tural  perene e, por conseguinte, manter -se como resíduo –  aqui lo que 

se recupera e se atualiza do passado a partir do processo histórico – se 

sobreviver ao crivo da tradição seletiva  regida pela égide das eli tes 

cul turais. Nas palavras de Will iams,  

O que temos, então,  a dizer sobre qualquer t radição é que 
nesse sent ido ela é um aspecto da organização social  e cul tural  
contemporânea, no interesse do domínio de uma classe 
especí f ica.  É uma v ersão do passado que se dev e l igar ao 
presente e rat i f icá- lo.  O que ela oferece na prát ica é um senso 
de cont inuidade predi sposta (1979, p.  119).  

Considerando-se a história das sociedades como processo 

contínuo, na perspectiva do material ismo cul tural  de Will iams (1979, p.  

119-120), continuamente as sociedades estão gerando e atual izando 
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novas práticas cotidianas, novos valo res são elei tos e outros perecem, 

daí o que o autor cunhou de dinâmica emergente ; os elementos do 

passado, mas que, por sua dinâmica,  permanecem continuamente vivos 

nas práticas humanas, o autor cunhou de residual ; a dinâmica daqueles 

elementos que gozam de força hegemônica para se colocarem 

historicamente a serviço das el i tes cul turais, é o que o autor definiu como 

dominante . Contudo, para se tornar dominante , uma prática social  e 

cul tural , necessariamente, depende do processo histórico para 

consti tui r-se como tal .  

Ao refletir sobre o trabalho com narrativas orais 

memorial ísticas, como as aqui investigadas, considerando -as em seu 

aspecto de seletividade, não se está tr i lhando o mesmo caminho da 

noção de tradição seletiva de Will iams (1979), uma vez que as narrativas 

orais estão no cerne das tradições mais populares, distantes da tradição 

cul tural  erudi ta e eli tizada, mas uma reflexão sobre a concepção de 

cul tura desse autor se revela frutífera para compreender o espaço de 

investigação que aqui se propõe. As  vozes ouvidas, gravadas estão à 

margem dessa el i te cul tural  e seu si lenciamento pode estar  vinculad o às 

hierarquias cul turais e às relações de poder  de uma classe dominante 

que opera não somente na esfera econômica, mas também na cul tura do 

vivido. As narrativas orais populares, como estrato de uma cul tura 

marginal , f icam al i jadas de participar da produção cul tural  como um todo, 

devido ao maniqueísmo dicotômico que classi f ica uma produção como a 

cul tura de el i te –  representação da boa e legítima cul tura –  e a cul tura 

popular como representação vulgar das manifestações sociais, cul turais 

históricas e identi tárias.  

Esse processo de tradição selet iva , por excludente que é,  

acaba agindo como força poderosa para construir e definir os processos 

de identi f icação social  e cul tural . Contudo, é o caso, como o fez Wil l iams, 

de não se erigir um conceito tão excludente quanto a dinâmica cul tural  
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dominante; não se pode descartar os elementos de uma cul tura 

dominante, mas é propício buscar construir uma cul tura inclusiva , a parti r 

de uma sol idariedade objetiva, sem divisão de classes, na qual as 

práticas, valores e signi ficados possam ser  comparti lhados por toda a 

sociedade. 

Assim, ao se tratar a memória como algo elaborado em 

função de si tuações pessoais ou coletivas esp ecíficas, está-se 

considerando o fenômeno de rememoração de acontecimentos,  

vivenciados individual ou coletivamente, como um fenômeno construído,  

também individual e coletivamente. Então, as lembranças que são 

elaboradas na memória de um indivíduo estão ce rcadas de elementos 

que convergem influências e confluências do meio social  em que vive ou 

viveu o narrador do fato rememorado, seja por meio das memórias do 

grupo ou do próprio indivíduo, de tal  modo que aqui lo que é lembrado 

está marcado por elementos exclusivamente pessoais –  como 

sensações, frustrações, emoções –  e outros tantos elementos que 

somente o grupo social  pode susci tar, colaborando em preencher certas 

lacunas que o rememorar individualizado não consegue abarcar por  

completo. Mesmo as impressões de um outro integrante do grupo social  

que tenha vivenciado o mesmo episódio pode ser mais ou menos 

suti lmente divergente do que certo indivíduo narra.  

3.2. Materialização da memória  

Considerando a material ização da memória dos indivíduos 

em narrativas orais, a memória se concretiza na consti tuição de um 

discurso dir igido a uma interlocução, o que define o processo de narrar 

oralmente como essencialmente interacional. Essa reflexão aponta para 

o caráter social  que envolve os processos de construção da memória ,  
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muito mais do que um caráter psíquico e biológico. Na perspectiva de 

Halbwachs,  

Nossas lembranças permanecem colet ivas e nos são lembradas 
por outros,  ainda que se t rate de ev entos em que somente nós 
est iv emos env olv idos e objetos que somente nós v imos. Isto  
acontece porque jamais est iv emos sós.  (2003, p.  30) .  

De fato, considerando-se o ser humano como um ser  

essencialmente social , desde a mais tenra infância, ou mesmo desde a 

concepção, o indivíduo está inserido em algum grupo social , sendo o 

famil iar o grupo mais elementar. Para aí é que se converge a impressão 

fundada no jamais est ivemos sós , uma vez que, mesmo antes de o 

indivíduo se conceber ou ser capaz de se conceber como integrante de 

um grupo social , já se torna partícipe do grupo social  famil iar;  basta 

sal ientar que o nome que se recebe é escolhido pelo grupo, em nossa 

contemporaneidade já na concepção, e, em tempos mais antigos, no 

nascimento. Mas, em geral , uma matr iarca, um patriarca, um padrinho 

ou mesmo um sacerdote,  um membro expoente no gru po social  é que 

atribuía o nome ao indivíduo. O nome, então, já é a primeira marca de 

pertencimento a uma coletividade que o indivíduo recebe, evidenciando 

que realmente, jamais se está só no meio social . 

Desde essa primeira infância, o indivíduo é submeti do a 

uma infinidade de narrativas das vivências de outros integrantes do 

grupo social , sejam contemporâneos dele ou antepassados, sem que, 

necessariamente, tenha-se tomado parte ou mesmo presenciado o fato 

narrado, que acaba por se perpetuar na lembrança coletiva do grupo pela 

socialização de diversas narrativas. É possível  considerar, a prior i,  que 

a memória pode ser presencial , ou seja, consti tuída pela participação – 

protagonista ou coadjuvante –  do narrador no fato narrado ou pode ser 

uma memória distanciada do fato pela ausência do eu  no acontecimento 

que se narra.  
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Contudo, é relevante observar que a memória apresenta 

um traço fortemente marcado pela concretude de um acontecimento , isto 

é, narra-se necessariamente um fato, mais ou menos apegado a um 

lugar, um objeto, um espaço concreto, o que representa um o que  se 

lembra; mas é preciso considerar no horizonte de investigação que um 

indivíduo é o agente da rememoração, ou seja, representa um quem  se 

lembra. Ao externar essa memória, o indivíduo o faz por  meio de um 

discurso, que vem a ser  uma narrat iva  de memória, um objeto histórico 

concreto e passível  de ser anal isado; o fenômeno de rememorar e 

externar uma rememoração está objetivamente crivado pela linguagem.  

A fenomenologia de Ricoeur (2007, p. 41), ao refleti r sobre 

a memória, em seu caráter subjetivo,  social  e discursivo, refere -se ao 

“caráter objetal  da memória”, susci tando que sempre que rememoramos 

algo, necessariamente “lembramo -nos de alguma coisa”. Então, ao se 

analisar como objeto  o que o indivíduo rememora, deve-se considerar 

não somente aqui lo que é lembrado, mas também o distanciamento 

temporal  de quem se lembra em relação àquilo que é lembrado, pois a 

memória apresenta a temporal idade como fundamento, já que se 

rememora sempre o passado, o  que possibil i ta o surgimento de certos 

esquecimentos no processo de rememoração, isto é, lacunas que serão 

preenchidas pela reflexão individual sobre o episódio a ser reconsti tuído.  

Considerando, ainda, as reflexões de Ricoeur (2007), ao 

se anal isar essa narrativa de memória, é possível  evidenciar, na 

estratégia subjetiva de construção de quem rememora o fato e organiza 

as lembranças nessa narrativa , as escolhas do que  narrar a parti r de 

suas relações sociais estabelecidas.  

Na hermenêutica da narrativa como objeto de memória,  

portanto, o primeiro aspecto a se considerar é que esses narrares se 

consti tuem em redes de discursos fomentados pelas relações com o 

grupo social . Há, então, que se considerar a memória não como produto 
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de lembranças de um ego dissociado do meio social , mas como um 

processo de construção de sentidos que se configura nas relações 

socialmente consti tuídas nas vivências de um eu  em sociedade. 

Inicialmente, é possível  afi rmar que a lembrança estará, invariavelmente,  

referida a acontecimentos, a objetos específicos, ou mesmo a espaços 

concretos, demarcados temporalmente no passado.  

As narrativas com as quais me deparei  são, 

elementarmente, histórias concretas de vida, relatadas a parti r de um 

arquivo memorial . Assim, ao trabalhar com narrati vas de natureza 

memorial , manuseia-se histórias de vida de pessoas concretas, que 

visi tam seu arquivo de memórias e, de lá, pinça m as lembranças. Se 

falamos em memória, mesmo com a possibil idade de tropeçarmos em 

suas falhas, aludimo-nos a uma dimensão tanto cognitiva quanto social . 

Essa memória é atual izada e concretizada pela dimensão da categoria 

lembrança , como representação da própria vida. Quando um ancião 

rememora um fato de sua existência, selecionou esse fato em particular, 

dentre tantos outros de seu arquivo de memória, com o intui to de, mesmo 

que involuntário e pouco consciente, não apenas reportar-se ao passado, 

mas reatual izar e reconfigurar o passado no presente , impondo 

signi ficado à própria continuidade da  história de vida. 

De modo simpl ista, memória é imóvel,  monól i to fr io que é 

posto em movimento e aquecido quando a lembrança a visi ta, a fim de 

encontrar-se com um episódio e refazê-lo, repintá-lo com outros tons,  

repensá-lo com outras imagens e reflexões atual izadas. Ao me referi r à 

memória, reporto-me a esse arquivo gigantesco de imagens do passado; 

quando me refi ro à lembrança, reporto -me ao movimento contínuo de 

atual ização desse arquivo, de episódio em episódio, como requeira a 

interação social  em momento específico ; quando a lembrança se 

consti tui  apenas em fragmentos, rastros, vestígios  esvaecidos, pode-se 

chamar esse fenômeno de reminiscência.  
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Halbwachs (2003. p. 54) se refere à distinção que se deve 

fazer entre uma lembrança evocada por percepções em torno de um 

sentimento, de uma sensação sobre um lugar ou um objeto e uma 

lembrança construída  por meio de um processo de reflexão sobre o 

acontecimento que se narra. De modo elementar, um indivíduo ter uma 

percepção sobre um lugar ou um objeto, por exemplo, evoca uma 

lembrança , enquanto que refletir sobre dado acontecimento estando no 

lugar onde ocorreu ou ter nas mãos um objeto l igado fortemente ao fato 

promove uma reflexão sobre o episódio, possibi l i tando ao indivíduo 

construir  uma lembrança . Tanto para Ricoeur (2007) quanto para 

Halbwachs (2003), portanto, o fenômeno da lembrança é uma 

construção,  um processo que requer, necessariamente, certa re if icação  

do fato a ser rememorado, consti tuindo-se em um trabalho de reflexão .  

O trabalho de reflexão requer que o processo de construir 

uma memória está envolto em certa singularidade. Ricoeur (2007, p. 41 -

42) imprime à memória esse caráter  s ingular, referindo -se a um “fundo 

memorial” sobre o qual pairam as “lembranças” que se investem de um 

caráter plural : “a memória está no singular, como capacidade, como 

efetuação; as lembranças estão no plural : temos umas lembranças” .  

Então, é possível  que se tenha várias lembranças de  acontecimentos 

diversos, mais ou menos del ineados, com os quais forma -se uma 

capacidade, uma competência, que vem a ser a memória.  

Na perspectiva de Halbwachs (2003), é possível  inferi r sutil  

distinção entre o que seja lembrança e o que seja memória. De modo 

geral , os testemunhos de diversos indivíduos sobre um dado fato, a parti r 

do seu conjunto de lembranças indiv iduais , comporá um quadro social  

de memória mais amplo sobre o episódio narrado, o que converge para 

o que se pode chamar de uma memória colet iva .  

Reitere-se que nem sempre o que se narra foi  efetivamente 

vivenciado. Por vezes, a narrativa de uma aparente lembrança individual 
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está cercada de influências de outros narrares de membros do grupo 

social , de tal  modo que aquela memória coletiva s e traveste de uma 

aparente memória individual. É ao que se refere Halbwachs quando 

afi rma que, por vezes, o narrador lembra coisas que não vivenciou e que, 

“Para confi rmar ou recordar uma lembrança, não são necessários 

testemunhos no sentido l i teral  da pal avra, ou seja, indivíduos presentes 

sob uma forma material  e sensível”. (2003, p. 31).  

Por outro lado, há casos em que, mesmo o indivíduo tendo 

tomado parte em determinado fato, tendo maior ou menor protagonismo 

no episódio, não lhe é possível  rememorar co m mínima precisão aquilo 

que lhe ocorreu ou de que fez parte. Isso pode ocorrer por um 

apagamento susci tado por um trauma emocional, por exemplo, ou mesmo 

por aquele fato em si  não representar importância tal  que lhe imprima 

relevância no arquivo de lembranças do indivíduo. O que o indivíduo 

constrói , então, como memória aparentemente individual do fato, pode 

ser uma confluência de impressões alheias, aglutinas pelos diversos 

narrares de outros membros do grupo sobre o mesmo fato,  consti tuídas 

pelas inter-relações sociais.  

Isso ocorre porque a confluência das muitas lembranças de 

diversos membros do grupo social , contemporâneos ou não do indivíduo, 

possibil i ta, em muitos casos, narrar um episódio, rememorar um espaço 

ou objeto, descrever uma si tuação que se vivenciou coletivamente,  

mesmo que o protagonista da cena não consiga se lembrar com maior 

exatidão do fato.  Contudo, ainda assim o indivíduo reconstrói  o fato em 

sua memória narrativa, apenas pela confluência das palavras alheias, 

assumindo, voluntária ou involuntariamente, a lembrança de membros ou 

da coletividade como sua, mesmo que não se lembre inter ior izadamente  

de tudo aquilo que narra. (HALBWACHS, 2003, p. 31).  

Mesmo tendo presenciado um fato, a narração do 

acontecimento por outrem pode susci tar elementos que são mais exatos 
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que a lembrança individual, imprimindo um ar de ficção ao que é 

lembrado sobre o fato narrado. Mas é preciso que o narrador tenha 

consigo algo que lembrar , mesmo que seja uma lembrança tênue do que 

narra, isso porque “a memória não estava como uma tábula rasa” em 

princípio, mas recoberta por uma bruma de lembranças . Mas, se não se 

é capaz de reconstruir nada do que um outro membro do grupo social  

narra do fato que supostamente se vivenciou, então “este quadro jamais 

será uma lembrança efetiva” e não poderá ser narrado próximo da 

exatidão do acontecimento,  consti tuindo -se numa representação 

relativamente ficcional da real idade. (HALBWACHS, 2003, p. 32 -33).  

3.3. Objetos de lembrança 

Outro fator relevante e que recebe interferência do gru po 

social  é a duração de uma lembrança. De modo geral , a duração de uma 

lembrança se relaciona diretamente com as relações mais ou menos 

duradouras que se estabelecem no interior do grupo a que se pertence. 

Como se a lembrança de um indivíduo membro do gru po alimentasse e 

sustentasse a permanência da lembrança do outro. Quanto maior a 

permanência dos laços e a manutenção da convivência entre os membros 

do grupo, maior a duração do que se lembra coletivamente e maior 

também será a quantidade de fatos relativos ao grupo social  que se pode 

rememorar.  

Por outro lado, a participação em um maior número de 

grupos sociais distintos –  grupo religioso, escolar, profissional, 

recreativo –  pode possibil i tar que o indivíduo apague certos fatos e 

episódios menos elementares, menos caros à memória individual e 

mantenha outros que sejam mais caros à memória de cada grupo a que 

pertence. (HALBWACHS, 2003, p. 35). É preciso frisar, contudo, que a 
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afi rmação de que a duração de uma memória estaria l imitada à duração 

do grupo não é algo absolutamente exato, já que há aí  muitos aspectos 

relativizáveis.  Tome-se como exemplo a seguinte si tuação i lustrativa:  

Um jovem que sempre esteve junto da famíl ia, ao ser  

convocado para lutar na guerra, na despedida, recebe de seu velho pai 

a metade de um lenço, objeto de estima da famíl ia, bordado pela avó 

paterna. A outra metade fica com o pai, como esperança do retorno do 

fi lho vi torioso e em segurança, para que se vol te a juntar as duas 

metades do lenço. Ambos se despedem com os olhos banhados  em 

lágrimas, dada a comoção do momento. O jovem parte, guardando 

cuidadosamente no bolso, contra o peito, a metade do lenço, objeto que 

será sua lembrança constante do velho pai . O pai, do mesmo modo, 

guarda sua metade do lenço, como objeto de lembrança d o fi lho, do qual 

virá a se lembrar saudosamente todos os dias, enquanto zela pelo seu 

grupo familiar. 

O fi lho se embrenha nos rigores da batalha, faz muitos 

amigos entre os soldados companheiros, vivencia muitos momentos de 

terror, tr isteza e mesmo de companheirismo, ou seja, participa de um 

grupo social  estruturado e consti tuído, inclusive com hierarquias 

bastante demarcadas, e aglutina-se a esse grupo, dividindo nas 

conversas as lembranças de cada batalha, os dissabores e as vi tórias de 

cada episódio, formando al i  um grupo social  distinto do grupo famil iar, 

com o qual passa a guardar memórias específicas dos episódios de luta, 

saudades dos companheiros que pereceram nas batalhas, vi tórias e 

derrotas. 

Por seu turno, não se passa um dia em que, estando a 

famíl ia reunida, o pai  não tome o lenço do bolso e rememore, 

verbalizando para o grupo famil iar narrativas saudosas do fi lho; no grupo 

mi l i tar, a cada dia que passa, muitos são os episódios de luta a serem 

rememorados entre os soldados, muitas são as sensaçõe s e emoções a 
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serem comparti lhadas sobre cada fato vivenciado, de tal  sorte que a 

metade do lenço raras vezes sai  do bolso do fi lho, estando lá 

desimportante, como que esquecida, até o dia em que se perde, enfim, 

a materialidade do lenço e as lembranças as  quais ele susci tava se 

tornam brumas semiapagadas.  

Veja-se que o objeto material  de lembrança –  as metades 

do lenço –  não se faz garantia de que a memória individual se sustente 

plenamente, uma vez que o grupo social  familiar se tornou distante 

fisicamente e a convivência, a troca constante de impressões e 

narrativas, ou seja, a manutenção da memória coletiva se esmae ce 

gradativamente, dando lugar a outras lembranças de vivências em outro 

grupo, mantendo apenas as lembranças mais elementares das vivências 

no grupo familiar.  

No entanto, vale sal ientar, que é perfei tamente possível  

lembrar-se de um determinado fato apenas pelas impressões 

estri tamente pessoais –  como o medo, a dor, a tensão, o r iso – , mas não 

se lembrar de aspectos externos e coletivos, ainda que provocados pela 

narrativa de outro que tomou parte no mesmo fato. Isso susci ta 

questionar se a memória individual é condição primeira e suficiente para 

se recordar e reconhecer as lembranças de determinado acontecimento 

ou se, por seu turno, a memória coletiva se sobreponha à individual, 

sendo plena e suficiente para se reconsti tuir as lembranças de um dado 

fato. (HALBWACHS, 2003, p. 39-40). 

A reflexão mais apropriada sobre essa inquietação é que a 

memória individual, necessariamente, apropria -se e aproveita-se da 

memória dos outros não somente em função dos testemunhos 

presenciados/ouvidos, mas também porque elas –  a memória individual 

e a memória coletiva –  guardam pontos de contato indissolúveis entre si  

que fazem com que a recordação seja reconsti tuída sobre uma base 

comum aos interlocutores. Portanto, a possibil idade palpável de que o 
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narrador possa reconstruir apenas por suas lembranças e impressões um 

dado fato não signi fica em absoluto que o socorro nas lembranças de 

outros membros do grupo não seja necessário e efetivo. 

Por ser fundamentalmente baseada nas inter -relações 

sociais, a memória coletiva teorizada por Halbwachs (2003, p.41) admite 

a atuação das lembranças coletivas no processo de consti tuição da 

memória, já que “Talvez seja possível admiti r que um número enorme de 

lembranças reapareça porque os outros nos fazem recordá - las”. Por 

outro lado, a memória coletiva também se consti tui  mesmo que o 

indivíduo que narra não esteja mais no convívio cotidiano com o grupo 

social , ou seja, “[... ] mesmo não estando esses outros materialmente 

presentes, pode-se falar de memória coletiva quando evocamos um fato 

que tivesse lugar na vida de nosso grupo e que víamos, que vemos agora 

no momento em que recordamos, do ponto de vista desse grupo”. É 

possível  inferi r, portanto, que o componente coletivo da memória é tão 

fortemente arraigado que pode se consti tuir tanto na continuidade do 

grupo social  quanto em sua dispersão, personificado na ação de narrar.  

3.4. Espaços de lembrança compartilhada 

A interferência direta da noção de grupo social  na 

rememoração de um fato é evidenciada por Halbwachs (2003, p.42) de 

forma determinante:  “Não há lembranças que reapareçam sem que de 

alguma forma seja possível  relacioná- las a um grupo”, ou seja, mesmo 

diante de uma rememoração absolutamente individual, mesmo que não 

verbalizada, mesmo que seja o mais íntimo segredo, ainda assim essa 

lembrança estará cercada pelo efei to e influência da atuação do grupo, 

seja na susci tação de tal  rememoração no momento em que o indivíduo 

se lembra do fato, seja nas relações estabelecidas no momento da 
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ocorrência do acontecimento rememorado. Desse modo, a influência do 

grupo social  na memória se faz senti r de forma determinante na memória 

individual. Isso pode levar a se questionar se realmen te haveria uma 

memória individual; se não haveria, de fato, apenas uma memória 

coletiva que se sobrepõe e gera qualquer memória do indivíduo. Para 

relativizar essa questão, vale recuperar a reflexão de Halbwachs, que 

afi rma que  

[ . . . ]  nada prov a que todas as ideias e imagens t i radas dos meios 
sociai s de que fazemos parte e que interv êm na memória não 
recubram uma lembrança indiv idual  como um painel ,  mesmo no 
caso em que não o percebemos. (2003, p.42)  

De fato, parece que o indivíduo não se lembra de um fato 

de sua primeira infância se não pela influência do grupo social  familiar, 

isto é, o arcabouço da memória se inicia quando o indivíduo se percebe 

como membro de um grupo social  consti tuído e com ele estabelece 

relações. Então, mesmo as imagens de lembranças  mais remotas, mais 

infantis, por mais individualizadas que possam ecoar na memória, ainda 

estarão, de algum modo, recobertas por um véu de coletividade. Essa 

tese pode ser correlacionada com as reflexões de Halbwachs, para quem  

É dif íci l  encontrar lembranças que nos lev em a um momento em 
que nossas sensações eram apenas ref lexos dos objetos 
ex ter iores,  em que não misturássemos nenhuma das imagens,  
nenhum dos pensamentos que nos l igav am a outras pessoas e 
aos grupos que nos rodeav am. (2003, p.  43) .  

Isso quer dizer que a lembrança do indivíduo permanecerá 

caso seja posicionada em relação com os pontos de vista de outros 

membros do grupo e como aquele fato influenciou coletivamente, a tal  

ponto de a memória de cada membro se tornar um bem coletivo e 

socializável, comum ao grupo. Assim, i lustrativamente, a lembrança de 

um grave acidente vivido por um membro do grupo deverá ser mais 

faci lmente fixada e rememorada pelos demais membros do grupo, uma 

vez que esse episódio colocou em evidência –  e até mesmo em risco –  
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as relações sociais daquele indivíduo com os demais, inclusive no que 

concerne ao medo da perda.  

O espaço social  também se reflete nesse aspecto coletivo 

da memória: veja-se que as lembranças da infância estão 

invariavelmente l igadas a um espaço socialmente consti tuído, como uma 

casa, um quintal , uma sala, um estabelecimento comercial  da famíl ia, um 

curral  onde se al imentavam os animais da famíl ia. Na verdade, há o que 

se pode chamar de espaços de memória, ou seja, lugares reais, 

f isicamente marcados, que se l igam profundamente a uma lembrança, 

sem uma demarcação temporal  expl íci ta, mas vivido, sobretudo, 

coletivamente. Espaços de regozi jo, como a lembrança de episódios em 

uma casa no campo na qual se passava as férias na infância; ou mesmo 

espaços de angústia, como a lembrança de uma cruz em certo ponto da 

estrada que remete ao episódio do passamento al i , naquele local , de um 

famil iar ou amigo querido. De todo modo, esses espaços são 

notadamente próprios de uma coletividade, como a comunidade a que se 

pertence ou o grupo familiar. 

3.5. O passado que não cessa:  narrar um trauma 

Basta que se tente buscar a memória mais antiga, mais 

elementar que se consiga atingir no passado distante , como na infância,  

e, nela, certamente, encontrar -se-á um componente emocional , como um 

trauma, al iado a um componente social , de relações sociais 

preestabelecidas, mais ou menos l igadas à imagem de um objeto, que 

pode mesmo ser a material ização da imagem de um espaço físico, um 

cenário ou uma peça desse cenário.  

Intr iga saber se seria essa imagem da primeira infância 

uma memória individual autenticamente produzida pelo arquivo soli tário 
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e emocional da lembrança, susci tada pelo apego a um objeto  –  uma casa, 

um lugar ou mesmo uma vista de janela – , ou seria uma imagem da 

infância construída a parti r da relação com a lembrança de narrativas de 

outros membros do grupo? Halbwachs (2003, p. 45) refere que a criança, 

em sua primeira infância, não guarda importância suficiente no grupo 

para intervir no fato em si , ou seja, não pode guardar nel e um 

protagonismo. Contudo, esse protagonismo se faz presente nessa 

narrativa posterior, a parti r de um eu me lembro , um eu estava lá , um eu 

viv i isso , ou um isso aconteceu comigo . 

A eleição da voz narrativa em primeira pessoa pode estar 

mais ou menos evidente na textual idade de uma narrativa oral  de um 

ancião, sobre um fato traumático vivenciado na infância, c ontudo, esse 

narrador, por sua tenra idade quando da ocorrência do fato narrado , não 

poderia depreender com exatidão a severidade do que estava ocorrendo. 

Esse modo de saber da seriedade do fato que se narra somente pode ser  

conferido à interferência das impressões coletivas coletadas em 

narrativas posteriores, seja pelo próprio narrador ou por parentes, 

pessoas do núcleo social  mais íntimo, por meio de discursos outros que 

o acontecimento deve ter susci tado, pela experiência edi ficada pelo 

tempo, já que a idade da criança não permiti ria tal  consciência sobre o 

fato.  

Isso conduz à questão de como esse protagonismo a 

posteriori  vem a se configurar na narrativa. Analisando-a a parti r das 

reflexões de Halbwachs (2003) , de fato, esse protagonismo parece surgir  

porque o narrador dessa lembrança a toma para si , como sua, mas essa 

propriedade somente se configura em o narrador ser partícipe de uma 

rede de relações estabelecidas no âmago de um grupo social  consti tuído, 

do qual fazia (ou faz) parte e que inter -relaciona as lembranças de um 

membro do grupo com as dos demais, configurando uma rede de 

confluências e influências de lembranças individuais e coletivas que vêm 
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a edi ficar, por um lado, a memória individual de cada membro do grupo 

e, por outro, a memória coletiva do próprio grupo sobre o episódio.  

Há, ainda, apagamentos, lacunas na reconsti tuição 

daquele episódio da infância, as quais provavelmente sejam preenchidas 

pelas narrativas de rememoração de outros membros do grupo , o que 

conduz à construção de uma lembrança da qual não se del ineia 

faci lmente o que seja absolutamente individual do que seja relativizado 

pela coletividade. Pode-se inferi r que o trauma que susci ta a lembrança 

constante de um acontecimento reside e persiste na comoção causada 

pelo temor infantil izado e que essa comoção seja social izada em 

narrativas diversas entre os demais envolvidos no fato à posterior i e por  

terceiros. 

É possível  considerar que esse rememorar individual  se 

funda sobre um objeto específico e,  de certo modo, em um ambiente 

relacional coletivo, um espaço de lembrança , como uma casa, um 

quintal , um lugar geograficamente demarcado  que se materializa na 

rei ficação desse espaço ou objeto específico que reaparece na 

lembrança e é representado na l inguagem.   

Uma lembrança muito antiga, de uma infância muito 

remota, justi f ica-se, então, porque o narrador reconstrói , pela l inguagem, 

um fato emocionalmente traumático da infância, relacionando o trauma 

com o fato de conseguir se lembrar de algo tão remoto . Parece, então, 

que as lembranças traumáticas guardem certa primazia na seleção do 

arquivo de memória e na reconsti tuição delas sobre outros fatos que não 

sejam tão tocantes.  

Halbwachs (2003, p.66-67) afirma que “Os fatos e ideias 

que mais faci lmente recordamos são do terreno comum, pelo menos para 

um ou mais ambientes”, reforçando a reflexão de que a comunhão 

coletiva nos ambientes –  uma casa, uma oficina, um roçado –  possibi l i ta 

que nos apoiemos nas lembranças comuns e que se configuram para 
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todos os membros do grupo, sendo-nos possível  “recordá -las a qualquer 

momento e quando o desejamos”.  

Mas, ainda, é possível questionar por que aquela  imagem, 

aquele episódio em especial  é rememorado em detrimento de tantos 

outros. É possível  inferi r que há nele a atuação de dois componentes 

primordiais para a susci tação da memória que leva à narrativa sobre o 

fato. Por um lado, aquele fato dentre outros é suficientemente importante 

para ser lembrado porque produziu um efei to emocional, repleto de 

sensações individuais, tornando-o relevante para o indivíduo, revelando 

aí a prevalência da memória afetiva individual. Sem adentrar nos 

aspectos patológicos da memória, é possível  também que esse fato se 

configure como algo de tal  modo traumático para o indivíduo que não 

possa ser esquecido, mesmo que, para outros membros do grupo, não 

configure a mesma relevância.   

Sobre a questão de narrar um trauma, cabe aqui lançar um 

olhar sobre um artigo de Márcio Sel igmann-Si lva (2008, p.65-82) em que 

o autor aborda, a parti r de uma perspectiva psicanalít ica e histórica, a 

questão dos testemunhos traumáticos de catástrofes históricas, a fim de 

correlacionar com as reflexões sobre a memória coletiva sobre as quais 

aqui se discorre. Seligmann-Si lva considera que no ato de narrar um 

trauma, tendo como foco a questão dos testemunhos de catástrofes 

históricas, deve-se buscar refleti r  sobre aspectos do gesto testemunhal  

sobre eventos históricos traumáticos,  como o Holocausto, que toma 

como objeto histórico para reflexão, analisando tanto o componente 

individual como o componente coletivo que interfere nesse trabalho de 

memória, ao que classi ficou como “pol ít ica de memória” .  

De acordo com o pesquisador, “o trauma é caracterizado 

por ser uma memória de um passado que não passa” . Isso ocorre porque 

a lembrança de um fato que provocou abalo emocional, mesmo que 

ocorrido em um passado remoto dos primeiros anos de vida do indivíduo, 
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serão rememorados como se estivessem no presente do narrador. Nesse 

passado rememorado, o episódio traumático –  em parte ou como um todo 

–  torna-se presente, incorpora-se “como um corpo estranho” no indivíduo 

que narra esse fato, e o passado nunca se esgota a ponto de passar 

completamente. Isso quer dizer que o fato traumático será aquele 

selecionado no arquivo de memória, tanto do grupo social  quanto do 

indivíduo, como elemento indispensável a se rememorar, tendendo esse 

episódio a se manter sobre tantos outros fatos corriqueiros.  

Contudo, talvez por tanto rememorar, o próprio fato 

traveste-se de certa “ i rrealidade”, de certa “ inverossimi lhança”, nas 

palavras de Seligmann-Si lva, esforçando-se o narrador do episódio 

traumático a testar a realidade do ocorrido. No l iame da l inguagem d o 

discurso narrativo, expressões do tipo parece que fo i assim  ou não tenho 

certeza se fo i assim , surgem como testes para a real idade e para a 

verossimi lhança do fato que se narra. Esse teste acaba por preencher 

certas lacunas que a perspectiva de real idade , dado o caráter emocional 

que susci ta aquela lembrança, não consegue elucidar por completo.  

Apega-se à imaginação, então, “como meio para enfrentar a crise do 

testemunho” e possibi l i tar a própria construção da narração. Assim, há 

nessa narrativa um caráter imaginativo que gera certa f icc ional ização  

involuntária que não se sustenta em um compromisso estético , como em 

um conto, nem em um compromisso fraudulento, como uma mentira, mas 

sim em um compromisso de testar a aparente i rrealidade do trauma 

presente no que se narra.  

Ao pesquisador não caberá ajuizar valor de falsi f icação ao 

relato, ou de dissimulação da narrativa, mas cabe -lhe, outrossim, 

investigar a l igação dos elementos daquela narrativa de memória com o 

indivíduo como ser empírico, com sua historic idade original  e única. 

Retome-se a busca pela resposta à questão de por que 

aquela imagem, aquele episódio em especial  é rememorado em 



54  

 

detrimento de tantos outros. É provável que aí atuem as influências e o 

impacto desse fato no grupo social  que imponham –  seja ao grupo ou ao 

indivíduo –  a perpetuação do episódio como relevante individualmente e 

para todos os membros, o que leva o indivíduo e o grupo a rememorem-

no indefinidamente, perpetuando o acontecimento,  interferindo aí o 

componente imprescindível  da  memória coletiva. Para Halbwachs,  

Os pontos em que essas inf luências se encontram e se cruzam  
talv ez correspondam, no quadro de seu passado, a imagens 
mais dist intas,  porque um objeto que i luminamos dos dois lados 
e com duas luzes nos desv enda mais detalhes e se impõem 
mais à nossa atenção. (2003, p.  49).  

Assim, a dupla atuação da memória –  por um lado a 

rememoração susci tada voluntariamente no indivíduo e por outro lado a 

rememoração susci tada pelas relações coletivas intrínsecas ao grupo 

social  –  poderá ter prevalência sobre uma rememoração que inclua 

exclusivamente a atuação do indivíduo. Na verdade, pela concepção de 

Halbwachs (2003), seria praticamente impossível  que houvesse uma 

memória que não fosse, em suma, coletiva.  

3.6. Lembrança comungada; lembrança compartilhada 

Ao se considerar  o grupo social  em primeiro plano, espera-

se que as lembranças que são caras ao grupo como um todo se 

sobreponham, na narrativa de cada membro do grupo, às lembranças 

que sejam absolutamente individuais e intrínsecas ao indiví duo, 

tornando-se aquelas imprescindíveis de serem narradas e,  portanto,  

comparti lhadas, enquanto que essas, mais remotamente guardadas no 

ambiente das sensações e percepções muito individualizadas, tornam-

se mais apropriadas ao segredo e ao confinamento na  memória 

individual. 
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É di fíci l , contudo, demarcar um l imite absoluto entre esses 

dois planos: o da lembrança individual e aquela lembrança susci tada pelo 

grupo social . Ilustrativamente, suponha-se que dois indivíduos sejam 

convidados a narrar um mesmo fato  impactante vivenciado por ambos; 

certamente, as impressões e sensações, destacáveis em uma anál ise 

dada pela configuração da entonação impressa por cada narrador em 

cada episódio, em cada ponto da narrativa, bem como a ênfase em um 

ou outro momento, entre  outros efei tos na narrativa, apresentará 

nuances discretas ou mesmo disparidades imensas. Há, nesses 

narrares, a influência da memória individual, repleta das emoções e 

sensações estri tamente próprias de cada membro do grupo, al iada às 

influências e confluências das impressões dos demais membros do grupo 

sobre o mesmo episódio. Inclusive, a relevância do mesmo fato pode ser  

di ferente para cada membro do grupo, de acordo com o modo como o 

episódio tocou cada membro do grupo social .  

Se, para Halbwachs (2003) , o componente coletivo é o que 

fomenta a memória, é possível apontar que as sensações, as angústias, 

os traumas que dado acontecimento infr ingem ao indivíduo podem 

também, em certa medida, ser fomentadores da memória, ainda que as 

lembranças coletivas dos membros do grupo possam agir fortemente na 

reconstrução do episódio. Pode-se inferi r, então, que tanto a memória 

individual como a coletiva agem para imprimir na memória –  tanto do 

indivíduo isoladamente quanto do grupo como um todo –  um episódio 

específico da vivência em sociedade.  

Mas, igualmente, é preciso considerar que os grupos 

sociais não são estáticos: estão em movimento constante e em constante 

transformação, agregando-se ou desagregando-se, inclusive 

estabelecendo relações com outros grupos socia is. Quando um ou mais 

membros de determinado grupo social, por meio das vivências sociais 

cotidianas, relaciona-se com outros grupos –  o grupo de oração, a 
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oficina, a lavoura comunitária, o mercado de produtores –  a memória 

individual que se faz coletiva no ínt imo do grupo famil iar se inter -

relaciona com outras memórias individuais que se fazem coletivas em 

outros grupos famil iares, formando uma rede de lembranças que os 

indivíduos comungam e outras que comparti lham. As lembranças que se 

comungam são aquelas que são comuns a dois ou mais membros de um 

grupo; as que se comparti lham são próprias de um indivíduo em um grupo 

que as divide com membros de outros grupos, quando se relacionam no 

espaço comum, por meio de suas narrativas de memória.  

O que ocorre é que as memórias individuais, por serem 

comparti lhadas com outros grupos, passam a ser coletivas, por serem 

assimi ladas nas relações entre os grupos sociais que compõem uma 

comunidade mais ampla. (HALBWACHS, 2003, p. 52). Essas memórias 

comparti lhadas não se tornarão memórias comungadas, contudo, visto 

que os membros de outro grupo que as assimi lam por meio de um ouvi 

dizer  ou me contaram  –  ou seja, assimi ladas por meio das narrativas de 

terceiros que vivenciaram o episódio no seu grupo social  mais íntimo e 

o comparti lharam com membros de um grupo social  maior –  não viveram 

a experiência do acontecimento, com suas sensações e emoções.  

I lustrativamente, conjecture-se que um dado vi larejo seja 

composto por alguns poucos grupos famil iares cujos membros labutam 

em um mesmo espaço, uma olaria, por exemplo. Nesse espaço de 

trabalho, memórias coletivas comungadas no grupo famil iar são 

comparti lhadas no grupo de trabalho da olaria, de tal  sorte que se tornam 

memórias coletivas comparti lhadas por todos os membros daquele  grupo 

de trabalho. Contudo, ao narrar as lembranças coletivas de outrem 

socializadas no grupo de trabalho aos membros do grupo famil iar –  

aqueles que não se relacionam cotidianamente com o grupo de trabalho 

–  ocorrerá certo apagamento de elementos daquela  narrativa, ou realces 
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de trechos outros que se destacaram para quem ouviu, mas não para 

quem narrou, ou mesmo um não reconhecimento do todo da narrativa.  

Isso pode ocorrer porque a lembrança do fato não foi  vivida 

por quem narra, mas internal izada pelas relações sociais estabelecidas 

no local  de trabalho, entre membros de grupos sociais distintos. Ainda, 

as lembranças comungadas no grupo famil iar, ao serem relatadas aos 

membros do grupo de trabalho, poderão reaparecer com outras cores,  

outras nuances, outros destaques, outras entonações, em função de os 

interlocutores serem di ferentes daqueles do cotidiano familiar, 

conferindo aí uma relevância decisiva da interlocução no processo de 

construção da narrativa de memória como fenômeno discursivo.  

3.7. Espaços coletivos de memória  

Há, também, certa pluralidade no movimento de construção 

das lembranças, caso se considere que o contato com mais lugares e 

objetos próprios da coletividade possibil i tam a retomada de uma 

rememoração que parecia apagada ou esvaecida. A imag em de 

determinado objeto ou lugar, de acordo com Halbwachs, pode evocar 

uma lembrança, por meio de percepções mais ou menos di fusas sobre o 

acontecimento que se rememora, pois  

Reconhecer por imagens é l igar a imagem (v ista ou ev ocada)  
de um objeto a outras imagens que formam com elas um 
conjunto e uma espécie de quadro,  é reencontrar as l igações 
desse objeto com outros que podem ser também pensamentos 
ou sent imentos.  (2003, p.55).  

Retomemos a alegoria, antes abordada, do soldado que 

perde no campo de batalha a metade do lenço confiado pelo pai . Ao 

retornar à casa, estando em contato com o lugar, com a casa, com os 

famil iares, com o pai, imediatamente a lembrança do lenço, antes 

esvaecida, é posta em movimento e retorna fulgurante. Basta que um 
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membro do grupo famil iar rememore um acontecimento envolvendo os 

indivíduos desse grupo para que uma gama de lembranças ressur ja.  Isso 

ocorre porque o distanciamento do espaço da casa, do grupo famil iar, 

possibil i tou o esvaecimento da imagem do lenço. Contudo, certament e,  

basta estar em contato físico com o espaço famil iar, com as narrativas 

de lembranças coletivas, para que a imagem do lenço reapareça e se  

reavive, formando uma lembrança consti tuída do momento da partida e 

com ela emer ja as sensações e emoções daquele momento, agora 

transformadas pelas experiências da guerra e do amadurecimento no 

campo de batalha.  

A relação com o espaço coletivo, portanto, l iga -se à 

construção da memória de modo plural , pois o indivíduo que rememora 

já não é mais o mesmo, mesmo sendo o mesmo o objeto ou espaço que 

susci ta a rememoração. O contato com o grupo social que o 

reconhecimento do espaço da casa faz emergir na lembrança somente é 

possível  pela coletividade inerente ao espaço comparti lhado pelos 

membros do grupo, do mesmo modo que  as lembranças são 

comparti lhadas no e pelo espaço da casa. Em suma, a lembrança do 

lenço longe do espaço coletivo da casa famil iar se esvaece; a lembrança 

dele se clari fica, estando o indivíduo no espaço coletivo da famíl ia, 

rodeado por pessoas e objetos que o impelem a relembrar.  

Observe-se que esse processo de construção das 

lembranças não se l imita a um mero jogo de imagens de lembranças 

interiorizadas, mas trata-se, nas palavras de Halbwachs (2003, p.59), do 

“encontro efetivo de representações e sentimentos objetivos que são 

objetos da natureza, observáveis de fora, como as coisas materiais”, ou 

seja, as sensações e impressões surgidas no íntimo do indivíduo pela 

lembrança de dado objeto ou lugar “se expl ica pela associação que 

existe ou se estabelece entre objetos fora de nós”.  
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Todas as rememorações de uma ou várias lembranças 

individuais que se refi ram a objetos e espaços exteriores ao indivíduo, 

estando quem rememora dentro ou fora do grupo, somente se configuram 

como percepções coletivas do grupo, co mo uma memória coletiva, 

portanto.  

De modo geral , se o espaço coletivo é que susci ta a 

construção de uma lembrança de um acontecimento, então não são 

objetivamente as coisas que fazem lembrar, mas o pensamento coletivo 

em torno do ambiente e de sua histor icidade para o grupo social  que 

impele a lembrar. Existe uma logic idade  estabelecida no interior do grupo 

social que organiza e determina as relações que a representação das 

coisas impõe à lembrança. Em suas reflexões, Halbwachs  (2003, p. 61) 

considera que “[...] a representação das coisas evocada pela memória 

individual não é mais do que uma forma de tomarmos consciência da 

representação coletiva relacionada às mesmas coisas”.    

O processo de construir a lembrança, enfim, é um processo 

sempre coletivo. Mesmo quando se supõe que certas emoções, 

sensações e reflexões são produto estri to do interior do indivíduo, lá 

estão impressas nelas a marca indelével do grupo social  a que pertence 

ou pertenceu, sob a forma de um conselho ancião, um ensinamento, um 

costume de famíl ia, um vocabulário dialetal . Os fatos, acontecimentos e  

concepções que mais elementarmente o indivíduo recorda estão ligados 

a um espaço ou objeto da coletividade social . As lembranças mais 

faci lmente susci tadas pertencem ao grupo mais do que ao indivíduo; são 

mais coletivas do que individuais, portanto.  

As recordações que dizem respeito exclusivamente ao 

indivíduo parecem muito mais di fíceis de serem evocadas, certamente 

por se circunscreverem apenas nas impressões individuais não 

socializadas ou socializáveis, sendo menos coletivas. Para Halbwachs 

(2003, p.67), as lembranças que se comparti lha com o grupo social 
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“estão sempre a nosso alcance porque se conservam em grupos nos 

quais temos l iberdade de entrar quando quisermos, nos pensamentos 

coletivos com os quais estamos sempre em estrei to relacionamento”.  

Assim, quanto maior o estrei tamento dos laços sociais, maior será a 

possibil idade de se lembrar e conservar a memória do indivíduo que, ao 

ser comungada com o grupo social , funda -se e se pereniza como 

memória coletiva.  

Em suma, da visi ta às reflexões de Halbwachs (2003, p.29-

70) sobre memória individual e coletiva, é possível  referi r que, por um 

lado, a memória somente é coletiva por ser fundada, fortalecer -se e durar 

em função de que são os indivíduos que se lembram e social izam essas  

lembranças em um grupo; a memória é um processo de construção, por  

meio da reflexão que surge no indivíduo, susci tada pelas relações 

sociais; a memória possui um caráter de concretude, tomando corpo em 

espaços e objetos que impelem, no indivíduo ou no grupo social , o 

processo de rememorar; a memória sobre um acontecimento é coletiva 

por ser fundada por vários pontos de vista surgidos de diversas 

memórias individuais, as quais influenciam e recebem influência de 

relações que o indivíduo estabelece com outros grupos sociais; a 

memória é um fenômeno estri tamente social  que se caracteriza pela 

diversidade e multiplicidade. 

Esses aspectos elucidados sobre a memória individual e a 

memória coletiva, bem como suas especificidades com as relações 

sociais para dentro e para fora do grupo  social , a parti r do capítulo inicial 

da obra de Halbwachs (2003), fundamentam e legi timam, 

necessariamente, a anál ise tanto do objeto como da hipótese que 

geraram a pesquisa que possibi l i tou erigir essa tese. Qual seja, que nas 

narrativas orais sobre as v ivências de indivíduos no interior do Rio 

Grande do Norte e na microrregião do Vale do Açu, é possível  se 

investigar a presença de traços de memória individual e coletiva a parti r 
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das experiências em torno de acontecimentos, vivenciados ou 

recontados, em narrativas col igidas de indivíduos fixados ou oriundos 

nesse espaço geográfico.  

Em suma, se nesta pesquisa busquei identi f icar e analisar 

aspectos da memória a parti r de entrevistas de indivíduos que geraram 

narrativas sobre histórias de vida, necessariamente o objeto de estudo 

esteve revestido por memórias individuais. No entanto, ao analisar as 

relações no íntimo do grupo social , observei  que as lembranças coletivas 

e as individuais se imbricam, se mesclam e se revigoram mutuamente.  

Não considero esse aspecto bivalente do fenômeno de recordar como 

excludente, de modo algum, já que o objeto de investigação está na 

hermenêutica da narrativa que material iza as pistas sobre os elementos 

que apontam tanto para a individual idade do fenômeno de recordar como 

para o aspecto coletivo que susci ta esse fenômeno.  
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4. HISTÓRIA E ORALIDADE 

No estudo do fenômeno de narrar oralmente a parti r do 

recurso mnemônico, muito importante é considerar as relações entre a 

história, a oralidade, a voz e a performance , além da função social da 

memória e do próprio ato de narrar as experiências oralmente.  

A visi ta ao passado que a história oficial , de modo geral , 

tem real izado ao longo do século XX focou seu interesse na história dos 

agentes das transformações sociais que ocupam o topo de uma pirâmide 

social , em detrimento daqueles que costumam sofrer as consequências 

dessas transformações, e que estão na base dessa pirâmide. A história 

oral , por sua vez, assumindo-se como uma narrativa dos acontecimentos 

que revisa a história, tende a se interessar mais pela história dos 

acontecimentos, dos indivíduos, a parti r do trabalho com as narrativas 

orais, tomadas como discurso que registra a história de vida das pessoas 

e dos grupos sociais comuns.  

4.1. Narrar a vida por quê, para quê?  

Muito relevante é lançar um olhar sobre o perfi l  dos 

narradores que encontrei  nas conversas que travei  no recolhimento das 

narrativas que compõem este texto. Não foi  rigorosamente idealizado de 

início, mas esses narradores são anciãos, sexagenários, quase sempr e 

indivíduos relativamente centrais, no que concerne às questões 

famil iares, nas comunidades a que pertencem, sempre contíguos aos 

fatos atuais e antigos, detentores de uma memória social  do grupo. Nem 

sempre são ícones de saber ou l íderes, mas em geral  sã o os avós,  

bisavós de boa parte dos membros da comunidade, central izando assim 

as relações sociais famil iares como portadores da memória social , 
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exerci tando a tradição de narrar oralmente as vivências e os exemplos 

para o grupo. 

Esses velhos são narradores em essência. Bastava que me 

apresentasse como pesquisador e revelasse meu interesse pelas 

histórias antigas e imediatamente esses indivíduos já se punham a narrar 

fatos a parti r de um eu me lembro que... ou um fo i ant igamente, mas 

aconteceu aqui... , como se o ato de narrar fosse, ao mesmo tempo, uma 

necessidade, expl ici tada no afã em narrar, e uma função social  

determinada, como perpetuação de histórias, valores e saberes. Uma 

afi rmação de Bosi (2015, p.88), a quem recorrerei  mais detalhadamente 

mais adiante, define em perspectiva essas narrativas, sobretudo a dos 

anciãos, como “uma forma artesanal de comunicação ” . 

Essas narrativas não têm como objetivo primordial  

perpetuar o “em si” do fato narrado, mas busca tecer, como o faria um 

tecelão com seu fio, uma rede de pontos e contrapontos que venha 

adquiri r uma forma ideal à sua transmissão oral , transformando o fio em 

algo novo, revisando a própria história . É faculdade própria desses 

narradores anciãos iniciar o processo narrativo com as circunstâncias 

que cercam o episódio que viveu ou assistiu, como um certa vez, ia 

andando por um caminho quando... . (BOSI, 2015, p.88).     

Isso também faz lembrar o que Benjamin revelava sobr e os 

saberes que os narradores di fundiam nas histórias que  contavam e 

recontavam desde a antiguidade, ao afi rmar que  “O saber que vinha de 

longe - do longe espacial  das terras estranhas ou do longe temporal  

contido na tradição”. (BENJAMIN, 1994, p.202).  Esses saberes, pela voz 

dos narradores anciãos, se apresentavam com a val idação de uma 

autoridade de alguém que sabia, simplesmente, mesmo que esse saber 

“não fosse controlável  pela experiência ” . Di ferentemente, a noção de 

informação, por seu turno, aspira a uma “veri ficação imediata ” e “precisa 
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ser compreendida de ‘si  para si ’” , mesmo que, em geral  não apresente 

maior exatidão que um relato oral  antigo. (BENJAMIN, 1994, p. 202).  

O saber contido nas narrativas orais que recolhi  não são 

informações ou conhecimento como a racional idade científica busca em 

l ivros de História, de Sociologia, Antropologia; a função dessas 

narrativas não é carregar  informações, mas sobretudo, parece-me, 

carregam conselhos e ensinamentos –  e memória social , sobretudo –  

muito mais naturalmente transmitidos pelo simples contar um caso antigo  

de famíl ia ou da comunidade, o que corrobora Benjamin, ao afi rmar que  

[ . . . ] é necessário pr imei ro saber narrar a hi stór ia (sem contar  
que um homem só é recept iv o a um conselho na medida em que 
verbal iza a sua si tuação).  O conselho tecido na substância v iv a 
da ex istência tem um nome: sabedoria.  (1994, p.200).  

Mas, como já referi , o termo  sabedoria  uti l izado por 

Benjamin, parece-me, não diz respeito à sabedoria no sentido do 

conhecimento individual, erudi to, abstrato, da al ta cul tura, do conjunto 

de regras e princípios objetivos abrangendo determinado assunto , da 

sociedade da informação. As narrativas orais populares não são 

artefatos como os da comunicação, da informação moderna; antes, são 

um artefato da sabedoria: elas se i luminam pela luz que emanam os 

espíri tos de quem narra e de quem ouve o que se narra, coloridos pela 

paleta multicor da subjetividade, da cul tura popular, nascida das 

relações e tradições populares.  

O papel desses narradores, por meio da tradição da 

sabedoria popular –  em especial  os anciãos que melhor podem 

compreender as relações humanas – ,  é ser sujei to da história , tanto 

como mantenedores da tradição como propulsores para as 

transformações que sua sociedade exi ja. A modernidade, por meio da 

velocidade estonteante da informação que nada  adere e a nada se adere,  

não deve se contentar com a pobreza da repetição inautêntica, posto que 

informação não é sinônimo de sabedoria. É ao que Walter Benjamin 
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refere no texto Experiência e pobreza  (1994, p.114-119), ao metaforizar  

a experiência da modernidade como a fal ta de aderência do vidro, que 

se apresenta como um material  cuja superfície é lisa, sem reentrâncias, 

sem aura e cuja transparência não permite o mistério, o inusi tado, o 

inesperado. Essas são características das narrativas populares, um bem 

cultural  da sabedoria popular, cujo escopo se alicerça justamente no 

inusi tado, no mistério, no inesperado. A metáfora da casa de vidro de 

Benjamin, na qual o homem não é capaz de registrar a impressão digi tal 

da sabedoria, representa essa pobreza de experiência em que se 

mergulhou a contemporaneidade da informação e do capital .  

Nessa real idade, conhecimento e informação passam a ser  

bens móveis e etéreos,  sem concretude e sem fixidez, redupl icáve is à 

exaustão, que parecem ser de todos, mas não são de ninguém e que não 

perduram, apesar de se pautarem em uma aparente e propalada 

eternidade. É essa cultura do vidro  que leva o homem a se distanciar das 

experiências, seja pela comodidade da recepção passiva, seja pela 

comodidade da al ienação preguiçosa. Por outro lado, a sabedoria é r ica 

de experiência, mas exige interação, desafio, movimento, curiosidade; 

sol ici ta que se caminhe em sua direção e que se deixe rastros que 

possam ser percorridos nessa caminhada por quem nos suceda no 

mesmo caminho. A sabedoria é a bagagem pesada da história humana, 

da cul tura e da arte.  O que os narradores orais marcam, deixa como 

rastros em suas narrativas é,  portanto, a r iqueza dessa experiência que 

vem a ser puramente sabedoria.  

Cabe aqui uma reflexão também sobre o conceito de 

cul tura refletido por Will iams (2015) que rompe com as concepções 

hegemônicas da di ta cul tura erudita, em favor da cul tura popular. Para o 

autor, em uma perspectiva social  que revela apreço por aqueles cuja voz 

costuma ser calada pelas eli tes , a cul tura deve ser vista não como 

produto derivado das mentes de membros das castas privilegiadas e 



66  

 

erudi tas, mas como produto das relações oriundas das camadas 

populares, nas vivências cotidianas, isto é, a cul tura é produzida por 

todos e é um bem socia l  de todos, que agrega e identi fica. De acordo 

com Will iams,  

A cul tura é algo comum a todos:  este é o fato pr imordial . Toda 
sociedade humana tem sua própria forma, seus próprios 
propósi tos,  seus próprios signi f icados.  Toda sociedade humana 
expressa isso nas inst i tuições,  nas artes e no conhecimento.  
(2015, p.5)  

A memória social  externada nas narrativas orais, 

exercendo a função de fomentadora das identidades individuais e do 

grupo social , mesmo diante das transformações tecnológicas, pode atuar 

como fator agregador desse processo de consti tuição de toda a cul tura 

do grupo, já que  

A formação de uma sociedade é a descoberta de signi f icados e 
di reções comuns, e seu desenv olv imento se dá no debate at iv o 
e no seu aperfeiçoamento,  sob a pressão da experiência,  do  
contato e das inv enções,  inscrev endo-se na própria terra.  A 
sociedade em desenv olv imento é um dado e,  no entanto,  ela se 
constrói  e se reconstrói  em cada modo de pensar indiv idual .  
WILLIAMS, 2015, p.5)  

 A consti tuição da cul tura de uma sociedade, por mais  

isolada e circunscri ta que seja, dentre os muitos vieses possíveis, 

também se dá pela di fusão de aprendizados e signi ficados próprios da 

vivência cotidiana, da experiência, da construção de novas observações 

e comparações, tendo a memória di fundida por na rrativas orais como um 

dos elementos propulsores desses saberes. Esse processo de 

construção e atual ização de signi ficados que consti tuem a cul tura de 

determinado grupo são aspectos a que Will iams se referiu como  

[ . . . ]  ordinários das sociedades humanas e das mentes humanas,  
e observ amos atrav és deles a natureza e uma cul tura:  que é 
sempre t radicional  quanto cr iat iv a;  que é tanto os mais 
ordinários signi f icados comuns quanto os mais ref inados 
signi f icados indiv iduais (W ILLIAMS, 2015, p.  5).  
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Nos casos em que as comunidades ou os indivíduos 

tenham sofrido algum tipo de pressão por parte de forças externas,  como 

o caso de uma comunidade que tem seu lugar geográfico desaparecido, 

submerso pela construção de uma barragem, obrigados a se reti rarem e 

deixarem seus objetos de lembrança para trás –  uma igreja, uma praça, 

uma rua, um mercado públ ico, uma residência, uma propriedade rural  – 

o ato de relembrar o passado ganha uma função social  ainda mais 

elementar, dada a opressão sofrida. Como se refere Benjamin, nas 

anotações de Michael Löwy (2005, p.49), o registro histórico do passado, 

nesses casos, assume uma função quase teológica de redenção do 

passado, pela atual ização para que não seja esquecido e que possa ter  

seus efei tos danosos reparados nas comunidades.  

Benjamin atribui , então, uma valoração teológica à 

memória, ao tornar o passado de opressão e os sofrimentos causados 

às vítimas do sistema dominante como inacabados, até que seja 

revisi tado e vingado. Desse modo, na concepção benjaminiana, não 

basta que o passado seja revis i tado contemplativamente e atual izado 

pela história oficial , o que vale também para a história oral ; é preciso, 

para que a redenção efetivamente aconteça, que haja a reparação dos 

males causados, exorcizando esse passado nas vivências das ger ações 

futuras e na realização dos objetivos que as comunidades almejaram 

alcançar e que foram amputados pelas forças opressoras.  

Visi tar comunidades em que tenha havido algum tipo de 

opressão e registrar seus relatos orais sobre os episódios de sofrimento  

exige do pesquisador um olhar para a função social  da memória e da 

história oral  como legi timadoras de identidades, mas também como 

possibil idade de redenção das classes oprimidas. Colocando -se na 

posição privilegiada de pesquisador da história de vida de  pessoas e 

comunidades, na concepção de Benjamin, essas vítimas “esperam de 

nós não só a rememoração de seu sofrimento, mas também reparação 
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das injustiças passadas e a realização da utopia social”, uma vez que a 

pesquisa se assume ideologicamente, requer “uma visão da história 

como luta permanente entre os oprimidos e os opressores ” . (LÖWY, 

2005, p.51).  

 Ainda, a função de narrar desses anciãos dessas 

sociedades sertanejas, mais afastadas dos meios urbanos, mas não 

alheias à urbanidade e às novas tecnologi as, é um bem cultural  mas é 

também um ofício, no sentido de trabalho mesmo, como mantenedora 

não somente da tradição de narrar, não somente de manutenção do 

conteúdo do narrado, mas como manutenção da própria função desse 

indivíduo que narra no íntimo de seu grupo social . 

Mas a modernidade vem suplantando essa função esses 

narradores, pelo simples fato de não haverem mais tantos ouvidos 

atentos na plateia, pelo desinteresse no que se narra,  pois a arte de 

narrar, como afi rmou Benjamin (1994, p.201), “está definhando porque a 

sabedoria - o lado épico da verdade - está em extinção.”  

É curioso tratar de sabedoria, e não necessariamente de 

conhecimento ao anal isar essas narrativas. Entendo que a sabedoria, na 

voz dos anciãos, é um artefato artesanal no tear da v ivência íntima dos 

grupos sociais que rei fica e fia a substância da existência do indivíduo e 

do grupo; o conhecimento, por seu turno, é uma peça de engrenagem no 

aparato tecnológico da humanidade, sem concretude, sem substância 

tácti l .   

É fato que referi r à essa substância viva da existência ,  

relacionando-a à sabedoria, remete-me àquela visão arcaica, simpática, 

concreta, da vida e do mundo presente na concepção que al imento sobre 

o ofício desses narradores. Visão que subentende a tentativa mítica ,  

teológica até, de dar sentido à vida –  e até à morte –  e ao mundo, por  

meio da transmissão de saberes por meio das narrativas orais . 
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Já a informação, em sentido estri to, está comprometida 

com o raciocínio analítico, cartesiano, evolutivo, histórico, abstrato, 

localizável no tempo e no espaço , que pressupõe a dissecação da 

realidade em fragmentos que teoricamente vão sendo permanentemente 

descobertos e entendidos pelo homem e m um processo de atual ização 

que não acumula, como na tradição oral  de narrar, mas que 

constantemente substi tui  um conhecimento antigo por outro mais e mais 

avançado, ressaltando a descartabil idade  dos saberes ancestrais . 

Mas a sabedoria, como termo por si  só pode ser ingênuo, 

sintético e totali tário, dada a complexidade dos conteúdos e das r elações 

perceptíveis nas narrativas que encontrei . A função desses narradores 

se aproxima mais do termo vulgarmente talhado de sabedoria popular ,  

menos exato, mas mais abrangente,  por compreenderem em si , essas 

narrativas, elementos muito mais amplos, como  a experiência de vida do 

indivíduo; o senso comum ao grupo social , como conjunto de impressões, 

sensações e reações comuns e compartilhadas pela maioria, o que 

pressupõe a existência de uma sintonia natural  entre esses indivíduos; 

as emoções famil iares, como a morte e o nascimento; as intuições e fatos 

da história da consti tuição do lugar ; as rel igiosidades e ri tos comuns ao 

grupo; as forças e os ciclos evidentes da natureza  e a consequente 

escassez ou fartura, como as secas e as cheias; as curandeir ias  por meio 

de plantas medicinais e elixi res . 

O ancião que narra, então, assume ofício social  de ser 

detentor dessa sabedoria popular fundamentalmente oral , oriunda 

dessas bases, que diz respeito a temas elementarmente concretos nas 

experiências da vida cotidiana do grupo, como  a morte, a existência, as 

relações sexo-afetivas, a alimentação e o trabalho, os bens materiais e 

os imateriais ( riqueza, ferti l idade, criatividade, a memória, habil idades 

manuais), e também as mazelas sociais, como a fome, a miséria, as 

pragas e doenças, a degeneração, o exíl io do grupo e até o 
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esquecimento  pelo grupo. Esse mesmo processo de transmissão da 

cul tura que ocorria na Idade Média, ainda ocorre nos sertões e nas 

comunidades carentes. De acordo co m Burke (2010, p.130),  na Europa 

da Idade Moderna, “cada artesão e cada camponês estava envolvido na 

transmissão da cul tura popular, da mesma forma que sua mãe, mulher e 

f i lhas”, como modo de perpetuação pela oralidade, “Eles transmitiam 

cada vez que contavam uma estória tradicional a uma outra pessoa, ao 

passo que a criação dos fi lhos necessariamente incluía a transmissão 

dos valores de sua cul tura ou subcultura”. E o veículo ideal para essa 

difusão era a narrativa oral , como o é, ainda hoje, em alguns esp aços 

exíguos de nossa sociedade tecnológica.  

Se essa minha pesquisa encampa a função social  desses 

narradores, Eclea Bosi, em seu estudo Memória e sociedade:  lembrança 

de velhos, uma mescla de estudo sociológico, antropológico, histórico e 

fi losófico, conseguiu exprimir vivamente o ofício indispensável dos 

narradores anciãos. A própria pesquisadora afi rma que não pretendeu 

escrever uma obra sobre memória, nem uma obra sobre velhi ce, mas que 

permaneceu no meio do caminho dessas real idades: rei tera e destaca 

que colheu memórias de velhos. A obra, essencialmente teórica em seu 

primeiro capítulo, nos demais torna-se uma coleção de testemunhos, dos 

quais a própria autora se torna uma personagem narradora.  

 As narrativas que Bosi (2015) recolheu, bem como seu 

estudo aprofundado, revelam que a função social  que esses idosos 

exercem no seu grupo é um trabalho contínuo de manutenção, pela 

memória, de narrativas individuais das histórias de si  e do grupo social . 

São narrativas de mulheres e homens cuja função de trabalho manual 

pesado, de operários e mantenedores do recurso financeiro da famíl ia já 

não são mais membros ativos da sociedade, mas que já foram.  Nesse 

momento da existência, a sociedade isola o idoso, mas ela necessi ta 
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beber na fonte das experiências signi ficativas que somente o tempo 

passado pode susci tar.  

A atual idade contemporânea, parece-me, necessi ta buscar 

signi ficado para suas vivências atuais em outro tempo, em lembranças 

de um tempo que dê alento para suportar o cotidiano maçante da 

modernidade. Aí se insere a relevância das lembranças narrad as 

oralmente pelos anciãos, já que, como afi rma Bosi (2015, p.82), “O 

vínculo com outra época, a consciência de ter suportado, compreen dido 

muita coisa, traz para o ancião alegria e uma ocasião de mostrar sua 

competência” . Assim, por meio desse trabalho com a l inguagem, a vida 

na velhice, com tantas l imitações físicas, ganha relevância no grupo 

social e adquire uma finalidade. Isso, por obviedade, se encontrar quem 

ouça, quem dê atenção e ecoe esses contares.    

Então, se esses indivíduos anciãos já não têm o mesmo 

papel de mantenedores da subsistência famil iar, assumem outra função 

social  que não requer a pleni tude do aparato físico, mas p síquico, qual 

seja o de rememorar  e narrar para a comunidade as suas histórias de 

vida e os fatos que configuram a existência e manutenção do grupo 

famil iar e social . Esses narradores anciãos que, ao narrarem suas 

histórias vagam do presente ao passado distante, tornam-se a 

personificação da própria memória da famíl ia e da sociedade a que 

pertencem, mas, por vezes, em função da vertiginosa velocidade das 

relações sociais contemporâneas, veem-se privados da voz, obrigados a 

se adaptar a uma nova função, podem calar-se e talvez acertar o passo 

com os mais jovens. Mas, em geral , essa tentativa de adaptação falha e 

o ancião se vê privado da função única em que se reconhece e exerce.  

(BOSI, 2015, p.83).  

Ainda, refere-se Bosi  (2015, p.81) a esse processo como 

ofício e trabalho de intel igência e sentimento que desempenham os mais 

velhos, como um processo de reflexão sobre o passado e de rei f icação 
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da imagem desse passado no presente, como uma evocação do passado 

no presente, por meio da reelaboração constante rea lizada pela 

l inguagem. Assim, “um homem não sabe o que ele é se não for capaz de 

sair das determinações atuais” e mergulhar na reflexão sobre o passado 

individual e de sua coletividade, trabalho que se instaura na e pela 

l inguagem, a parti r da visi ta ao arquivo de lembranças. Nas palavras de 

Bosi (2015, p81), “uma lembrança é diamante bruto que precisa ser 

lapidado pelo espíri to ”, sem o que, seria apenas uma imagem 

escorregadia e escapante ; contudo, sua materialização pelo discurso 

narrativo pode revelar seu brilho e sua dureza para se manter  perene .  

Vale sal ientar que essa manutenção da lembrança pela narrativa não é 

uma “repetição do estado antigo,  mas uma reaparição ” desse passado 

f i l trado pelas experiências construídas com o passar do tempo . (BOSI,  

2015, p. 81).  

Na verdade, o homem jovem, por seus tantos afazeres para 

subsistência do grupo social , por seu trabalho nas cerâmicas e na lida 

com o gado, ou nas cidades, não se ocupa mais das lembranças, 

tampouco se assume no papel de narrar e transmiti r essas  histórias. O 

ancião que já não tem a mesma força de trabalho, precisa de um of ício 

que não requeira seu deslocamento pelas distâncias, que não requeira a 

fixidez das mãos trêmulas ou a exatidão da visão que falha, daí sua 

função social  que carece da memória, sua ferramenta, que se materializa 

nas narrativas, nem sempre ouvidas, mas constantemente al imentadas.  

Afirma Bosi (2015, p.79)  que “O velho sente -se um 

indivíduo diminuído, que luta para continuar sendo um homem”. Decorre 

daí a importância de se valorizar essa função social  de lembrar inerente 

aos mais velhos, sobretudo de ouvi - los, para dar signi ficado a essa fase 

da viva. Isso de lembrar um fato ant igo, de verbal izar oralmente um 

causo  dos antepassados é,  então, não apenas reportar -se ao passado, 
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mas é também reatual izar e reconfigurar esse passado no presente, 

exercendo papel elementar na continuidade da história e da própria vida.  

Além disso, lembrar tem a função de reafi rmar e manter a 

identidade do indivíduo que narra uma lembrança de infância ou de um 

antepassado. Quando o ancião recorda e verbaliza a lembrança de 

conteúdos guardados na memória, pode ele reafi rmar sua própria 

existência e entra em reconhecimento das transformações ocorridas 

consigo mesmo com o passar do tempo. Na verdade, esse narrador de 

uma memória antiga investe o fato narrado de um julgamento atual izado, 

reformulando ideias e conceitos, impressões e valorações, contribuindo 

não somente para a atual ização da narrativa, mas contribuindo para a 

consti tuição da própria identidade.  

Há, portanto, uma relação estrei ta entre o envelhecimento 

e a construção da identidade na velhice, já que na pretensa ociosidade 

da idade avançada, o ind ivíduo pode se entregar às reflexões e 

rememorações, talvez por isso a memória do trabalho seja muito 

relevante, inclusive os ofícios e atividades profissionais desses 

narradores estão superestimados nessas narrativas, como forma também 

de fi rmar tanto uma identidade profissional como uma uti l idade para o 

ofício outrora desempenhado.  

Um sentimento que ficava latente nos narradores que 

encontrei , posso destacar, está a sensação de uti l idade que de repente 

aflorava naqueles narradores, como uma conversa que evoca uma 

“experiência profunda”, cujo cimento essencial  está na nostalgia de um 

passado que não pode ser restaurado, apenas revisi tado pela linguagem 

narrativa. O desaparecimento de imagens caras, os entes amados que 

parti ram, as paisagens deterioradas pe lo avanço tecnológico e pela 

especulação imobi l iária: tudo isso pode gerar uma revolta que o 

conteúdo narrativo pode revelar. Mesmo essa revelação se torna úti l  
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parasse compreender as transformações ocorridas com o passar do 

tempo e sua influência sobre as  experiências humanas.  

Essa uti l idade das narrativas dos anciãos se revela no fato 

de que, se os mais jovens estão absortos pela intensidade do tempo das 

lutas diárias pela sobrevivência econômica, aos mais velhos é dado um 

outro tempo, um tempo social  em que se permite o contínuo rememorar.  

Além disso, a lembrança desses anciãos, longe de ser um devaneio 

frívolo, está envolta pelo contexto  do agora, do presente, mas 

impregnada das experiências do antes, do passado, o que deveria 

imprimir valor de bem cultu ral  ao que esses indivíduos narram.  

Quando um ancião se põe a narrar suas memórias, não 

está sonhando com o passado, vagando pelas brumas do tempo, mas 

está desempenhando “uma função para a qual está maduro, a religiosa 

função de unir o começo ao fim, de t ranquil izar as águas revoltas do 

presente alargando suas margens ” . (BOSI, 2015, p.82).   

E mesmo a performance do narrar, a circunstância e o 

contexto em que se configura a narrativa oral  é relevante para definir a 

função social  da narrativa de memória. O narrador tem o ouvinte ao seu 

pé, à sua frente, com a tenção desperta; então, as mãos, o corpo, os 

olhos, a face do narrador se põe a compor o ato narrativo como 

performance, por meio de gestos, expressões, olhares, sustentando a 

h istória, dando “asas aos fatos principiados pela voz ”. A performance 

pode revelar segredos guardados no íntimo das palavras, como sons 

indeci fráveis, signi ficados obscuros, t i rando “ segredos e lições que 

estavam dentro das coisas ” que são di tas e redi tas. Reafirmando as 

palavras de Bosi (2015, p.90), o narrador oral , em sua performance , “ faz 

uma sopa del iciosa das pedras do chão ” e a arte de narrar, então, se 

torna “uma  relação alma, olho e mão: assim transforma o narrador sua 

matéria, a vida humana.  
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E como esse narrador que encontrei  é um ancião 

experiente, o tempo atual , l ivre do peso físico dos ofícios da labuta diária 

pela manutenção do grupo famil iar, é o tempo de “ se entregar a uma 

experiência profunda, de penetrar, como uma artíf ice, a natureza das 

coisas” . Nesse tempo, as narrativas orais desses indivíduos, por serem 

mestres nesse ofício de contar e recontar, tornam-se conselhos, voz da 

experiência, l ições de vida, ensinamentos sobre o funcionamento das 

ferramentas de trabalho, sobre o trato dos animais. Ao narrador ancião 

foi  dado o ofício de narrar e abranger nessas narrativas uma vida inteira. 

Narrar oralmente, então, é um talento que vem da experiência e a lição 

de narrar a vida o ancião extrai  das dores que o envelhecimento susci ta,  

nas perdas e transformações do presente; recontar a vida até o úl t imo 

dia é o ofício que digni fica a existência do ancião. Diante dessas 

considerações, “uma atmosfera sagrada circunda o narrador ” . (BOSI,  

2015, p.91).  

Finalmente, a memória, na concepção de Bosi, é 

fundamentalmente um traba lho e, na interseção com a ideologia estão 

as palavras que cerram sua obra,  

A memória do t rabalho é o sent ido,  é a just i f icação de toda uma 
biograf ia.  Quando o Sr.  Amadeu [um dos v elhos que é 
personagem] fecha a hi stór ia de sua v ida,  qual  o conselho que 
dá? De tolerância para com os v elhos,  tolerância mesmo com 
aqueles que se t ransv iaram na juventude: Eles também 
trabalharam. (2015, p.481).  

A opção afetuosa pela memória do trabalho em si  surge aí  

como uma função essencial  do ato de narrar a vida em sociedad e. É 

materialização ideológica de uma tarefa sociológica por excelência.  

Eis, então, a função social  das memórias desses 

narradores: essa função social  dos anciãos que narram suas memórias, 

como contadores de causos, não pode ser perdida, mas prestigiada, 

colocando-os numa condição de uti l idade e atividade diante da 
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sociedade, pois a ação de lembrar é um ofício e o ato de narrar é um 

trabalho de uti l idade para o grupo social , cujo resultado é a manutenção 

das memórias sociais individuais e coletivas.  

4.2. Rastros na poeira do Sertão 

Para além do aparato social  coletivo ou individual em que 

se circunscreve a memória, é relevante fr isar que o externar de uma 

memória se dará por  meio de um relato, ou seja, de uma narrativa de 

uma experiência, de um fato, que imprime às rememorações certa 

concretude por e pela linguagem. No que concerne a essa concretude 

que a l inguagem possibil i ta ao fato etéreo da memória, ao se externar,  

por meio de uma narrativa de um episódio na voz de um narrador, vale 

sal ientar as reflexões de Walter Benjamim sobre linguagem, memória e 

historicidade. Isso me remete à noção etérea que Benjamin desenvolveu 

sobre rastro , que compreendo como as cinzas que restaram do passado, 

como poeira sobre o percurso da existência rememorada, como marca 

indelével da atuação dos indivíduos no decorrer da história de seu lugar 

e de seu tempo.  Esse rastro é uma marca de um passado fugidio, 

esfumaçado pela passagem do tempo, como presença de uma ausência ,  

nas palavras de Gagnebin (2012, p.8).  

Esse conceito de rastro aponta tanto para um paradigma 

fi losófico –  uma vez que aponta para as reflexões do homem sobre sua 

existência –  como para um paradigma histórico –  uma vez que converge 

para as relações do homem com as marcas deixadas pelo passado no 

presente. Daí a paradoxal idade  do termo: presença de uma ausência  e 

ausência de uma presença , o que investe o termo rastro  de certa 

perspicácia, uma vez que é marca que subsiste mesmo diante das lutas 
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contra as tentativas de seu apagamento ou de seu esquecimento,  

voluntário ou imposto pelas lutas sociais.  

De acordo com Gagnebin (2012, p. 27), ao anal isar o 

conceito de rastro em Benjamin, essa paradoxal idade  inerente a essa 

noção conduz à questão do apagamento ou da perpetuação de um 

passado, à intenção de o homem apagar ou deixar marcas de sua 

existência. A história di ta oficial , por conta de interesses diversos dos 

grupos sociais que representa, tende a eleger justamente o rastro que 

merece e necessi ta ser preservado e aquele rastro que deve ser 

apagado. Nas narrativas que encontrei , os narradores procuraram 

recorrer a rastros específicos de seu lugar social , de sua residência , 

para subsidiar sua memória e demarcar sua existência na história.  

A fotografia no porta-retratos na estante, a pedra que 

desenha uma figura no meio da paisagem longínqua –  a Pedra do Sapo 

e a Pedra do Frei , em Lajes – ,  a ruína da Igreja de São Rafael, submersa 

pela barragem e depois ressurgida, a sombra do Pico do Cabugi na 

margem da estrada, entre outros, são rastros que subsistem e sustentam 

a recorrência de muitas das narrativas que encontrei , como tr i lhas de 

rememorações cujos rastros, como contornos de uma estrada, os 

narradores percorrem para edi ficar suas narrativas. Trata -se de uma 

construção por meio da l inguagem que retoma esses rastros e focal iza a 

conservação do passado, mesmo diante de sua perecibi l idade, 

transformando as memórias em narrativas, que conferem sentido 

coerente aos eventos a que estavam vinculados àquele rastro.  

Benjamin (2006, p.490), de modo mais hermético, insere a 

noção de rastro como “a aparição de uma proximidade, por mais 

longínquo que esteja aqui lo que o deixou”, sem apre sentar uma unidade 

conceitual  defini t iva, de modo não sistematizado e sem conclusões 

total izadoras. Ginzburg (2012, p.125), ao anal isar a reflexão  

benjaminiana, refere que o “rastro ocupa um ponto intermediário entre 
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conceito e imagem, proposição e metáfora, e essa posição acentua a sua 

pertinência”. A foto, o Pico, a ruína faze m lembrar alguém do passado, 

um caso antigo, o que imediatamente remete o narrador a narrar um fato 

passado, introduzido na l inguagem por algo como isso me faz lembrar de 

um caso que aconteceu em tal lugar, em tal tempo...  O rastro impele a 

memória que impele o trabalho da linguagem que materializa a 

rememoração em uma narrativa.  

Relacionando esse conceito de rastro relativamente ao 

conceito de memória, que é tratado por Benjamin, é p ossível  considerar 

que a percepção de rastro nas narrativas analisadas nesta pesquisa 

permite identi ficar o que está ausente, isto é, o elemento que é mais 

signi ficativo de ser rememorado e expl ici tado pela linguagem, em 

detrimento de outros. Por exemplo, por que lembrar da ida a certa 

vaquejada e não da participação em uma procissão, no mesmo dia? É 

que na vaquejada, houve uma briga generalizada da qual o narrador foi  

expectador ou partícipe; já na procissão, nada que susci te um rastro bem 

delimitado na memória ocorreu. Assim, quando incorporado à narrativa 

como ci fra de uma história, o rastro pode definir quem o deixou, para 

que assim, pelo trabalho da l inguagem narrativa, construa -se uma 

conexão entre presente e passado.  

Por vezes, o rastro não está no cerne do ato de narrar, não 

é mola propulsora que impele a narrativa, mas está na consti tuição dela, 

como um rastro demarcado, um fato histórico pouco conhecido, pouco 

referido, por exemplo, o que, segundo Ginzburg (2012, p. 126), torna o 

rastro como elemento ímpar na constituição de uma memória história, 

em especial  na perspectiva daqueles que não tiveram voz na história di ta 

oficial , a qual, por vezes, deixa propositalmente muita névoa sobre 

importantes episódios da História.  

O rastro que por vezes percorri , como pista de uma 

narrativa que poderia fruti f icar, por vezes se encontrava recoberto por  
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uma espécie de poeira, que chamei de poeira de memória . O rastro, a 

parti r da noção de Benjamin, é aquilo que restou do passado, como o 

objeto de lembrança; para Ha lbwachs (2003), como registro táctil  da 

presença e das ações dos indivíduos e grupos sociais em determinado 

espaço-tempo, por si  só, assinala a presença de um tempo desvanecido,  

o que é a presença de uma ausência  (GAGNEBIN, 2012). A poeira de 

memória  que recobria uma lembrança, que por vezes precisava ser  

soprada e al imentada para susci tar uma narrativa, como provocação à  

imersão na l inguagem, aproxima-se na noção de aura  e vestíg io  a que 

Benjamin referiu ao afi rmar que  

O vest ígio é aparecimento de uma prox imidade, por mais 
distante que esteja aqui lo que o deixou.  A aura é o 
aparecimento de uma distância,  por mais próx imo que esteja  
aqui lo que a susci ta.  No v est ígio,  apossamo -nos da coisa;  na 
aura,  ela se apodera de nós.  (BENJAMIN, 1994, p.  226).  

Nessa perspectiva, quando um indivíduo recontava-me um 

fato de suas vivências, denunciava-me simultaneamente o rastro de uma 

presença dele mesmo ou de outros indivíduos, de acordo com o ator 

central  da cena narrada, ausente naquele instante pelo distanciamento 

espacial e/ou temporal , mas que, por meio de fragmentos deixados, como 

pegadas, possibil i tava produzir um relato, servindo-se das marcas de 

memórias neles impressas. Os vest ígios, como marcas muito mais 

etéreas, como reminiscências enevoadas, como poeiras de memória , são 

essencialmente lacunares; como imagens do passado, as reminiscências 

evocam a presença daquele passado distante rei f icado no momento em 

que se verbal iza o relato. Recontar, portanto, requer um esforço de 

reconstrução no corpo da narrativa, idas e  vindas susci tadas na 

l inguagem, mais ou menos conscientes, no intui to de lançar luz para a 

auto-compreensão  e auto- ident if icação  do narrador sobre o contexto 

espaço-temporal  e histórico de produção daquele relato.  
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A importância de verbalizar a narrativa e  registrá-la, como 

proponho, relaciona-se com a fragi lidade presente no conceito de rastro, 

por ser ele composto por vestígios, fragmentos de uma lembrança 

completa em ruína e i rrecuperável no seu todo, mas que se material iza, 

ganha substância, em sua reconsti tuição possível , no relato de um 

episódio. Isso porque, como afi rma Gagnebin (2012, p.27) sobre a 

fragil idade de uma lembrança, o despertar de uma reminiscência se 

evidencia como rastro, “presença de uma ausência e a usência de uma 

presença”, “sempre ameaçado de ser apagado ou de não ser reconhecido 

como signo de algo que assinala”.  

Todas as narrativas orais de memória com as quais mantive 

contato têm em comum um caráter social e histórico, cuja historicidade 

está demarcada, de algum modo, no espaço e no  tempo. Sua anál ise, 

então, deve também estar al icerçada em reflexões acerca da história 

individual e dos grupos sociais referidos nos relatos. Na concepção de 

Benjamin,  

No inter ior de grandes períodos histór icos,  a forma de 
percepção das colet iv idades hum anas se t ransforma ao mesmo 
tempo que seu modo de ex istência.  O modo pelo qual  se 
organiza a percepção humana, o meio em que ela se dá,  não é 
apenas condicionado naturalmente,  mas também 
histor icamente.  (1994, p.169).   

Em geral , as narrativas orais que recontam os episódios 

das relações sociais de grupos mais isolados, como alguns daqueles com 

os quais tive contato nesta pesquisa, apropriam-se de “rastros em terras 

sem memória” e “pol íticas do esquecimento”, como tantos povos sem voz 

sufocados pela barbárie  da colonização, o que remete à necessidade de 

dar voz aos excluídos do contexto histórico e cul tuar uma memória 

histórica por meio de “perspectivas não conservadoras do passado”.  

(GINZBURG, 2012, p.127).  

No que diz respeito à noção de aura ,  ao se referi r a aura 

das obras de arte, Benjamin (1994) também vem denunciar a possível 
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extinção do ato de narrar decorrente do decl ínio da tradição e do avanço 

da técnica capital ista, do enfraquecimento de uma noção de memória 

comum e de uma experiência coletiva, em vi rtude, dentre tantos fatores 

sociais e históricos, da transformação das formas de trabalho, da 

l inguagem e das formas de comunicação e interação social .  Essa 

reflexão sobre a recepção da arte ao longo da história, recortada do 

pensamento de Benjamin sobre a perda da aura da obra de arte, por 

conta de sua reprodutibil idade, pode ser aproximada da noção de aura 

que circunda as narrativas com as quais mantive contato.  

Quanto às narrativas orais que recolhi , a aura não está 

configurada no narrado em si , como em uma obra de arte li terária –  um 

romance, um poema, um conto –  mas é detectável nessa santi ficação do 

próprio processo de rememorar e externar a memória em narrativas. Se 

a obra de arte apresenta essa aura de unicidade, ineditismo e  

exclusividade, nessa perspectiva, as narrativas orais de rememoração 

desses episódios individuais e coletivos são histórias recheadas de 

outras histórias, as quais, em cada novo contar, ganham novas nuances, 

novas peripécias, fugindo do paradigma estético inerente às obra s 

l i terárias. A memória não l imita a consti tuição do relato, porque cada 

nova rememoração susci ta outra nova, mais ampla ou adaptada a cada 

circunstância narrativa, comparativamente ao conceito de história 

aberta, referida por Jeanne Marie Gagnebin no pref ácio Walter 

Benjamin ou a história aberta , à publ icação das Obras Escolhidas  de 

Benjamin. Daí a aura estar no processo narrativo, muito mais do que na 

narrativa em si . Aproximo-me, de modo avesso, por certo, mas di l igente, 

da concepção de aura em Benjamin,  que lança o questionamento e o 

elucida metaforicamente:  

Em suma, o que é a aura? É uma f igura singular,  composta de 
elementos espaciais e temporais:  a aparição única de uma 
coisa di stante,  por mais perto que ela esteja.  Observ ar,  em 
repouso, numa tarde de v erão,  uma cadeia de montanhas no 
horizonte,  ou um galho,  que projeta sua sombra sobre nós,  
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signi f ica respi rar a aura dessas montanhas,  desse galho.  (1994,  
p.170).  

Então, se o rastro é tácti l , a aura é a aparição de algo 

longínquo, por mais próximo que es teja aqui lo que a evoca; enquanto o 

rastro de uma lembrança é material izado em algo relativamente concreto,  

a aura é algo muito mais intrínseco e presente no íntimo de quem narra,  

como uma espécie de santi f icação da palavra narrada. Como quando um 

narrador se aproxima muito do ouvinte, como se fosse lhe confessar um 

segredo tão íntimo que merece um cochicho.  

Por f im, tudo que é memória externada se edi fica pela 

l inguagem em uma narrativa, em um relato, no caso desta pesquisa, pela 

oralidade dos narradores.  Compreender a que esse fenômeno de 

l inguagem pode se referi r é condição para compreender o alcance do ato 

de narrar. O conceito de linguagem em Benjamin tem a especificidade 

de se referi r a ela como incapaz de comunicar o mundo em sua pleni tude. 

De certo modo, a l inguagem, como força comunicadora, tem presente em 

si  o caractere do incomunicável e, mesmo o homem sendo um ser social  

crivado e consti tuído pela l inguagem, a completude dessa linguagem é 

fugidia e escorregadia. Isso evidencia que a linguagem, em especial  a 

narrativa –  mesmo o homem estando imerso, desde o nascimento, no 

universo das palavras – , não pode ser reduzida a uma ferramenta de 

comunicação e transmissão de mensagens prontas, acabadas.  

De acordo com Ginzburg (2012, p.126), “Fragmentos fazem 

parte de um esforço para elaborar um passado que nunca poderá ser  

configurado como uma unidade perfei ta”. Então, a consti tuição dessa 

l inguagem narrativa desses sertanejos emerge das condições de 

percepção dos signi ficados diversos e si tuacionais que têm os objetos,  

espaços, pessoas, enfim, o mundo que os cerca. Para recuperar o 

passado, individual ou coletivo, por meio de relatos orais, cada ser 

humano recorre a recursos linguísticos para operar com a  memória de 
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modo articulado e inteligível  para transmiti r e perenizar um rastro de 

memória. Para Ginzburg, (2012, p. 108), trata ‐se de uma perspectiva 

favorável à valorização da importância de um rastro como elemento 

residual que pode ser l ido como ci fra d e uma tra jetória que o ul trapassa: 

a história de um indivíduo, de uma famíl ia, de uma sociedade. Tal 

compreensão pluralista do ato de lei tura se articula com uma percepção 

de polissemia na linguagem.  

4.3. A voz do povo é a voz... do povo   

A riqueza das narrati vas orais, di fundidas por jograis,  

menestréis e uma infinidade de poetas populares na Idade Média, fez 

com que muitos dos motivos, recursos estéticos e enredos daquelas 

histórias influenciassem as produções l i terárias posteriores. Contudo, o 

valor estético atribuído à tradição das narrativas orais populares foi  se 

esvaecendo com o advento de uma l i teratura escri ta privilegiada pelas 

sociedades que se tornavam mais letradas, sobretudo no século XIX, 

quando se sedimentaram sentimentos estéticos fundados na 

racional idade, fazendo surgir um conceito pejorativo para os textos de 

circulação pela oralidade e de origem popular , atr ibuídos àqueles que 

não liam nem escreviam, del imitando o que era erudito –  a l i teratura 

escri ta –  e o que era popular e, por conseguinte , de menor valor estético 

–  histórias tradicionais, cantos, lendas, mitos , di fundidos pela oralidade 

de andarilhos, poetas e narradores inseridos no âmago do povo, fora dos 

muros dos castelos e dos palacetes. (SILVA; SÁ, 2014).  

Considerando-se, dentre as diversas funções da l i teratura, 

a fruição estética da palavra escri ta, não parece razoável considerar as 

narrativas orais coligidas e analisadas neste trabalho como obras 

l i terárias. Ainda que seja possível  anal isar seus caracter es estéticos, 
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uma vez que essas narrativas orais gravadas em áudio sejam registradas 

pela escri ta, sua função primordial  é o registro e a manutenção pela 

oralidade da história dos indivíduos, dos lugares e dos grupos sociais. 

Aproximam-se, essas narrativas orais, portanto, mais da história oral do 

que da tradição l i terária. Dentre infindas definições de li teratura, esta , 

de Antonio Candido, em Literatura e sociedade , recuperada a seguir, 

parece-me apropriada ao contraponto com as narrativas orais que gravei  

e transcrevi . 

A l i teratura é essencialmente uma reorganização do mundo em  
termos de arte;  a tarefa do escri tor de f icção é construi r  um  
sistema arbi t rár io de objetos,  atos,  ocorrências,  sent imentos,  
representados f iccionalmente conforme um princípio de 
organização adequado à si tuação l i terár ia dada, que mantém a 
estrutura da obra.  (CANDIDO, 1976, p.215).  

É possível  refleti r, a parti r dessas palavras de Candido, 

que a li teratura se relaciona diretamente com a arte, cuja função é 

essencialmente estética; além disso, o enunciador do discurso li terário 

deve ter um projeto de construção estrutural  delineado, que se relaciona 

necessariamente com a ficção, com a representação da real idade pela 

estética da palavra escri ta. Nas narrativas orais que registrei , não há  

esse projeto estrutural  del ineado; pelo contrário, a fruição é muito mais 

espontânea, com um planejamento prévio flexível , que se adeque à 

condição de produção daquele discurso, de acordo com a provocação 

que se faça à narrativa de determinado fato. Esse narrador narra uma 

memória individual ou coletiva que procura se aproximar de uma 

realidade concreta e não procura cr iar uma representação ficcional 

dessa real idade, mesmo que aspectos ficcionais estejam a serviço do 

preenchimento de lacunas que o processo  mnemônico deixa entrever.  

Ainda que se possa recuperar nas narrativas orais, depois de transcri tas, 

seus aspectos estéticos, essas narrativas não são obras de arte próprias 

da tradição l i terária, mas aproximam-se mais de textos de caráter  

histórico. 
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Não deixam de apresentar, essas narrativas, contudo, 

certo caráter criativo, uma vez que a memória do indivíduo se apresenta 

como representação do passado a parti r de um ponto no presente. O fato 

está sendo revivido, re-experienciado  pela força da palavra. Cada objeto 

artesanal de criação gerado pela memória,  como o é o fenômeno da 

narrativa oral , consciente ou inconscientemente, “é uma criação nova, 

um pouco di ferente das anteriores” (BURKE, 2010, p.201), ou seja, cada 

narrativa de um mesmo fato apresenta algo novo, algo de criatividade 

inerente ao processo de se erigir o discurso narrativo oral .        

Nas narrativas col igidas neste estudo, para além da s 

questões l i terária e histórica, devemos apontar três aspectos que lhes 

são inerentes e que merecem detalhamento: serem elementarmente 

orais, sem registro escri to até então, di fundidas exclusivamente pela 

força da memória e da voz; serem estri tamente de origem popular, sem 

interferência da erudição intelectual ; terem como suporte para di fusão o 

próprio indivíduo que narra e sua performance narrativa.    

O termo Literatura Oral , antes referido, ainda no século XIX 

começou a ser uti l izado para designar tanto as produções populares 

orais transcri tas –  como o cordel, por  exemplo –  quanto as produções 

não registradas pela escri ta, as quais circulavam exclusivamente pela 

força da voz.  Zumthor (1997, p.22) defende que, ao contrário de 

Literatura Oral , uti l ize-se o termo Poesia Oral  para designar essas 

produções de circulação oral , nas quais costumes, questões de etnia e 

formação de sociedades, rel igiosidade e folclore estão inseridos em um 

“caldo heterogêneo da cul tura popular”. Apenas mais recentemente, em 

virtude de estudos sobre oral idade, é que a poesia oral  toma seu espaço 

de legi timidade e valoração como expressão de uma estética popular. 

Vale ressaltar o importante estudo de Luís da Câmara 

Cascudo sobre a oral idade popular na formação de uma Li teratura Oral 

no Brasi l , quando pesquisou, col igiu e classi f icou uma infinidade de 
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narrativas de origem eminentemente da orali dade popular, mas que 

foram, em algum momento,  antes ou depois do estudo em questão, 

registradas pela escri ta . Cascudo (1984) evidencia aspectos que 

vinculam uma Literatura Oral  de tradição popular a uma tradição oral , de 

caráter popular. Essa l i teratura, segundo o autor, é aquela que se 

transmite eminentemente pela oral idade, como contos de fadas, 

facécias, anedotas, causos, contos exemplares, etc. Seu caráter popular 

se dá pela sua origem popular e também por sua di fusão pela oralidade. 

Aqui é que há uma aproximação com o que investigo: as narrativas que 

encontrei  também são di fundidas pela oral idade, contudo, não foram 

registradas ainda pela escri ta, não configurando um arcabouço l i terário, 

por assim dizer, mas que, após meu registro, pod em vir a se tornar uma 

Literatura  de origem oral  e de tradição popular. Já afi rmei, em outro 

estudo, que  

[ . . . ]  as narrat iv as orais populares surgi ram de uma tradição ora l  
remota,  e mesmo tendo sido impressas em suas div ersas 
versões no seio dos div ersos p ov os,  não perderam seu cunho 
popular e sua or igem na voz do pov o. É possível af i rmar, então,  
que boa parte da t radição l i terár ia ocidental  é dev edora da 
t radição popular oral ,  a part i r  de inf luências e conf luências 
mutuas e ininterruptas.  (SILVA; SÁ, 2014,  f l .21).   

É possível  inferi r, então, que as narrativas com as quais 

mantive contato e que col igi  para análise, por estarem registradas pela 

escri ta, podem, em algum momento,  tornarem-se ou Li teratura Popular 

ou registro da história, de acordo com os aspectos mais l i terários ou 

mais históricos presentes nessas narrativas. De acordo com Cascudo,  

A l i teratura que chamamos of icial , pela sua obediência aos r i tos 
modernos ou ant igos de escolas ou de predi leções indiv iduais,  
expressa uma ação ref letida e purament e intelectual .  A sua 
i rmã mais v elha,  a outra,  bem v elha e popular,  age falando,  
cantando, representando, dançando no meio do pov o, nos 
terrei ros das fazendas,  nos pát ios das igre jas nas noi tes de 
nov ena, nas festas t radicionais do ciclo do gado, nos bai le s dos 
f ins das saf ras de açúcar,  nas sal inas,  festa dos padroei ros,  
pot i rum, ajudas,  bebidas nos barracões amazônicos,  espera de 
Missa do Galo;  ao ar l iv re,  sol ta,  álacre,  sacudida,  ao alcance 
de todas as crí t icas de uma assistência que entende, letra e 
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música,  todas as gradações e mudanças do folguedo.  
(CASCUDO, 1984, p.  27).  

Do mesmo modo, as narrativas orais de caráter mnemônico 

dos indivíduos que encontrei  se perenizam sobre o tempo e sobre toda 

erudição e sobre todas as tendências e modismos de nossa é poca, 

definidas que devem ser –  e apenas por enquanto –  como narrativas 

orais de origem popular. Aproximam-se das referências de Cascudo 

(1984, p.165) por seu caráter popular e por sua origem e di fusão pela 

oralidade, mas em estágio anterior, já que apenas  agora são registradas 

pela erudição escri ta, o que não lhes imprime menor valoração, apenas 

di ferença, visto que, tal qual as narrativas orais com as quais me deparei ,  

A Li teratura oral  é mant ida e mov imentada pela t radição .  É uma 
força obscura e poderosa, fazendo a t ransmissão, pela 
oral idade, de geração a geração. Ninguém defende essa v i r tude 
mnemônica nem há exercício para sua perpetuação. Antes 
todos negam possui r  o patr imônio das estór ias e anedotas,  
mi tos e fábulas,  dizendo-o próprio para as v elhas do outro 
tempo ou os moradores de aldeias.  (CASCUDO, 1984, p.165).  

Há, na perspectiva cascudiana, uma oposição entre a 

l i teratura erudita e a l i teratura oral , noção válida também para as 

narrativas orais sobre as quais me debruço , já que as narrativas que a 

Li teratura erudita conta buscam fixar  e repercuti r ideias intelectuais, 

regras de escolas l i terárias, reflexões eruditas sobre o próprio fazer  

l i terário, movimentos que pretendam renovar o pensamento em dado 

tempo. Com afi rmou Cascudo (1984, p.26), essa Li teratura representa 

um espaço sempre “quadriculado pelos nomes i lustres, ci tações 

bibl iográficas, análise psicológica dos mestres, razões do ataque ou da 

defesa l i terária ” . Por outro lado, as narrativas orais populares, assim 

como a Li teratura Oral  referida por Cascudo, é uma outra forma de fazer 

l i terário, histórico e social , antiga, mas viva e audível , al imentada 

continuamente por fontes orais imaginativas que tendem a se manter  

“colaboradora da criação primitiva, com seus gêneros, es pécies,  

f inalidades, vibração e movimento,  cont ínua, rumorosa e eterna, 
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ignorada e teimosa, como rio na sol idão e cachoeira no meio do mato.  

(CASCUDO, 1984, p. 27).  

Veja-se que, nas narrativas orais de origem popular que 

recolhi  neste estudo, procurei  destacar justamente esse caráter de 

legi t imidade e valoração como patrimônio de uma cul tura popular 

rei ficada como objeto da tradição de grupos sociais e de indivíduos, 

como narrativas intimamente l igadas às origens históricas, cul turais e 

circunstanciais das comunidades em que circulam, como manifestação 

oral  de discursos capazes de expressar pela voz tais identidades. 

Paralelamente à reflexão de Zumthor  (2000, p. 36) sobre a poesia oral , 

as narrativas orais com as quais tive contato também se perenizam e se 

atual izam na performance da voz de um narrador, ou seja, no momento 

em que esse narrador material iza e atual iza o conteúdo de suas histórias  

e de seu grupo social , na maneira pela qual dá vida às histórias, 

contando-as e recontando-as, ao mesmo passo em que lhe imprime 

identidade.  

Esse ato mnemônico de narrar oralmente não pode ser  

restri to a um ato de comunicar, meramente, mas mormente como uma 

forma de manutenção e perpetuação de conhecimentos e tradições do 

grupo social , corroborando na contemporaneidade o que Walter 

Benjamin (1994) referia sobre os narrares medievos, como uma  

[ . . . ]  relação ingênua entre o ouv inte e o nar rador é domin ada 
pelo interesse em conserv ar o que foi  narrado. Para o ouv inte 
imparcial  o importante é assegurar a  possibl idade da 
reprodução. A memória é a mais épica de todas as faculdades.  
(1994, p.  210)  

No que concerne ainda à valoração da voz nas narrativas 

orais, que são o objeto que recolhi  e sobre o qual me debruço, em 

oposição ao que se pode cunhar de narrativas escr itas oral izadas , isto 

é, a relei tura de fatos históricos ou ficcionais já registrados  pela escri ta 

da l i teratura erudita, da história ou da imprensa, torna-se muito relevante 
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a f igura do narrador, sua voz e sua per formance como contador, mais do 

que a figura de um autor . O narrador a que me refi ro não é exatamente 

um autor do que narra, aos moldes dos intérpretes medievais, mas a 

performance de sua voz o torna uma instância narrativa elementar  

(ZUMTHOR, 2000), já que, neste estudo, antevejo a identidade social  e 

a identidade discursiva como amálgama indissolúvel  configurado em um 

papel social  desempenhado pelo indivíduo que narra . A força da voz 

desses narradores é um testemunho da memória popular dos fatos da 

existência individual e do grupo social , recriadas e transformadas na 

performance e na recepção do que se narra, influenciados pelo contexto 

espacial  e social  imediato. Para Zumthor,  

Numa arte t radicional ,  a cr iação ocorre em performance; é f ruto 
da enunciação -  e da recepção que ela se assegura.  Veiculadas 
oralmente as t radições possuem, por isso mesmo, uma energia 
part icular -  or igem de suas v ariações.  (1993,  p.144)  

Às narrativas orais, a racionalidade dos estudos estéticos 

costuma atribuir um valor de menor expressão em função de sua relação 

referencial  imprecisa no mundo concreto –  datas, lugares, nomes, entre 

tantos referenciais requisi tados pela li teratura erudita . Pois bem: no 

recolhimento das narrativas orais populares que busquei não foi  

premissa primal investigar a concretude de datas, nomes, lugares 

mencionados pelos narradores, já que a atualização desses narrares, a 

cada oral ização, revela certa virtualidade impressa pela recorrência da 

memória. 

Seguindo os di tames de Zumthor (1993, p.244), procurei  a 

demarcação referencial  no fato de  aquele indivíduo específico  contar e 

recontar aquela narrativa com certos marcadores tempora is, geográficos,  

pessoais mais ou menos del imitados  e recorrentes, inerentes ao grupo a 

que pertence quem narra. Na performance da voz dos narradores que 

encontrei , que possibil i ta a permanência e atual ização dessas narrativas 

orais dos seus grupos, já estão presentes os índices essenciais de 
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originalidade e autenticidade sobre o que é narrado, sem a necessidade 

de elementos recorrentes nas investigações da l i teratura erudita , como 

autoria, fonte, cronologia, identidades . Conforme Zumthor,   

É assim que perdem toda substância tanto o mi to posi t iv ista das 
“ fontes” quanto uma série de noções prov indas de nossas 
prát icas clássicas da escri tura:  estabi l idade do tex to,  
autent ic idade, ident idade –  e todas as metáforas estéreis de 
nossas “hi stór ias l i terár ias”;  como origem, cr iação, dest ino de 
uma obra;  ev olução, apogeu, decadência de um gênero. . .  e,  
sem dúv ida,  a imagem paternal  do autor.  [ . . . ]  Na noção de “tex to 
autênt ico” (a mais perv ersa e ainda v igorosa,  apesar dos 
periódicos quest ionamentos),  perdura um pen samento 
teológico,  relat iv o (paradoxalmente) à t radição da Palav ra de 
Deus. Toda v ez que uma plural idade de manuscri tos nos 
permi te controlar sua natureza,  a reprodução do tex to nos 
aparece fundamentalmente como re -escri tura,  re-organização,  
compilação. (1993, p.  149)  

Como a mola propulsora das narrativas orais com as quais 

tive contato é a memória  de certos indivíduos inseridos em dado grupo 

social , e como a memória tem como característica ser mutável e fluída –  

o que não é absolutamente perverso à pesquisa, mas enriquecedor  –  não 

procurei  demarcações l i terárias eruditas, mas recorrências de elementos 

que configuram a força da voz na atual ização de narrativas populares 

socialmente consti tuídas e di fundidas. Como elemento coletivo, essas 

narrativas podem se consti tuir como fonte de atualização e permanência 

de saberes ancestrais, numa “função de estabi lização social” 

(ZUMTHOR, 1997, 49) ; já como elemento individual, podem se consti tuir 

como elemento mutável pelo enriquecimento com as marcas individuais 

e experiências vivenciadas pelo indivíduo que narra. (ZUMTHOR, 1993, 

139). 

A voz do narrador, em consonância com a premissa de 

Zumthor (1993, p.139) sobre a voz poética,  ao passo que atual iza a 

narrativa sempre que narra um fato, consegue estabil izar a existênci a do 

grupo social  e a do próprio narrador, possibi l i tando erigir aí uma 

consciência de si , de sua existência que vai  além do tempo presente,  

dando-lhe signi ficado e identidade.  A voz é o que imprime concretude e 
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força ao conteúdo narrado, fazendo com que o  ouvinte vivencie o fato, 

além de dar signi ficado à performance e vice -versa; nas palavras de 

Zumthor (1997, p. 10),  “o simbol ismo primordial  integrado ao exercício 

fônico se manifesta eminentemente no emprego da l inguagem, e é aí  que 

se enraíza toda a poesia”. 

 Ao mesmo tempo em que as narrativas orais fazem 

permanecer a identidade social e individual, por seu caráter 

estabi lizante, essas narrativas não têm compromisso de estabelecer 

marcas temporais e geográficas precisas.  O interesse primário deste 

estudo, então, não são as narrat ivas oral izadas  –  lei turas e relei turas de 

textos históricos consagrados, seja como fonte ou como veri f icação de 

dados das narrativas recolhidas – , mas as narrativas orais  de fatos da 

vivência individual ou coletiva recolhida dir etamente na voz de um 

narrador que convive no íntimo de um grupo social . Essa noção fica 

corroborada ao se estabelecer paralelo com as palavras de Zumthor  

sobre função da voz poética de poetas populares na Idade Média , quando 

afi rma que  

As v ozes cot idianas dispersam as palav ras no lei to do tempo, 
al i  esmigalham o real ; a v oz poét ica os reúne num instante 
único –  o da performance – ,  tão cedo desv anecido que se cala;  
ao menos, produz-se essa marav i lha de uma presença fugidia ,  
mas total .  Essa é a função pr imária da poesia;  função de que a 
escri tura,  por seu excesso de f ix idez mal dá conta.  Por isso,  os 
modos de di fusão oral  conserv arão um status pr iv i legiado, para 
além das grandes rupturas dos séculos XVI e XVII .  A voz 
poét ica é,  ao mesmo tempo, profecia e memória.  (1993, p.139)  

De fato, essas narrativas orais que contam e recontam as 

fatos das vivências individuais e do grupo social , justamente por  sua 

mobi l idade, representam profundamente a expressão das concepções 

sobre si  e das aspirações da comunidade, oferecendo aos ouvintes um 

instrumento para a compreensão da realidade, de si  mesmo, e de sua 

conexão com a sociedade e com o mundo,  como expressão de valores 

históricos, sociais ou individuais  absolutos, mas passíveis de serem 
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enriquecidos de experiências e atualizáveis, conferindo signi ficado à 

existência do grupo social  e do próprio indivíduo que narra.   

4.4. Voz e performance narrativa  

As narrativas orais de fatos e acontecimentos nas vivências 

individuais e coletivas com as quais mantive contato pode m ser  

analisadas como processo intencional de registrar um episódio, mas 

também como processo de reconstrução desse fato, tendo a memória 

como mola propulsora do ato de narrar esse conjunto comum de 

experiências sensíveis parti lháveis entre os partícipes d o acontecimento 

narrado ou com outros indivíduos externos ao fato e ao grupo social , no 

que se inclui  o pesquisador. O que promove contornos e material iza esse 

fenômeno social  sensível  é a voz e a performance do narrador no ato de 

narrar. Há, nesse fenômeno narrativo, aspectos que o circunscreve no 

terri tório artístico e, por conseguinte, analisável pelo viés da estética da 

narrativa. Contudo, sem me furtar a aspectos estéticos, mesmo que 

incidentais, meu percurso investigativo insere -me mais próximo do 

caráter uti l i tário e funcional da memória, e por consequência, de sua 

materialidade, que é a narrativa oral .  

A narrativa oral  não se prende a uma versão acabada e 

defini tiva, como as narrativas escri tas do romance e do conto, por 

exemplo, mais faci lmente anal isáveis em seus caracteres estéticos, em 

função de sua fixidez. Por ser di to através de performance, por não ter  

uma forma fixa, por ser sempre uma versão renovada a cada novo ato 

de narrar, a cada contexto, a cada apresentação, inclusive a cada 

narrador que assuma a performance narrativa por seu turno, o texto oral  

pode ser associado à imprevisibil idade quanto à forma e à maleabi lidade 

diante de qualquer padrão estabelecido: interessa narrar o fato e atende r 
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à determinada função social  inerente ao momento –  registrar um fato na 

memória dos ouvintes; ensinar determinado comportamento;  heroicizar 

um indivíduo ou grupo, entre outros. Vale fr isar que o mesmo episódio, 

narrado pelo mesmo ato de memória, do mesmo narrador, em um mesmo 

ambiente, mas em um momento distinto, assumirá outras nuances no 

corpo do texto oral , com inclusões e exclusões, com outras escolhas 

vocabulares, enfim, com imprevisibil idade e maleabi lidade totais.  O texto 

escri to, por outro lado, por ter autoria definida, por ser acabado e 

defini tivo, cristal izado, de contornos determinados, daria margem à 

análise e valoração estética. A essa noção de funcionalidade da 

oralidade, evidente nas narrativas que encontrei , junta -se a reflexão de 

Zumthor, que afi rma que o aparato memorial  surge em função do arquivo:  

[ . . . ] ex ter ior ização das relações sociais;  emergência de uma 
noção expl íci ta da histór ia;  gramat ical ização da l íngua v ulgar 
e,  como consequência,  dissociação entre um código oral  e o 
código escri to;  dist inção, pouco a pouco admit ida,  entre um 
modelo l inguíst ico interno e a capacidade de ut i l izá - lo,  entre 
langue  e parole .  (1993, p.98).  

Ainda, essa expressão oral , inequivocamente, apresenta 

adaptabil idade às circunstâncias, certa imprecisão, em especial  quanto 

às demarcações históricas convencionais, como datas e lugares 

geográficos, um tanto de rei terações de palavras e expressões, bem 

como incidência de repetições, além de certa teatral idade em sua 

di fusão. (ZUMTHOR,1993, p.83).  

O intui to da performance narrativa oral , então, não é 

estético, fundamentalmente, mas o é atingir os ouvintes e garantir a 

audiência; no mesmo compasso, deve seguir sua investigação. É 

evidente que uma performance que pretenda atingir o público em geral  

pressupõe o uso de um repertório vocabular e temático comum, 

reconhecível  pela audiência.  Vem daí, por exemplo, o largo uso fei to 

pelos narradores com os quais mantive contato de certas fórmulas 

verbais recorrentes, expressões típicas, verbetes e gírias próprias do 
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grupo social  ou da região geográfica. Essa espécie de formul ismo , de 

acordo com Zumthor (1993, p. 192) é “ uma prova necessária e absoluta 

de oralidade” , o que, justamente por representar um repertório discursivo 

comum, por pertencer ao depósito verbal e cul tural  coletivo, permite a 

empatia, a compreensão imediata, a sintonia e a identi ficação, a 

interação essencial  entre quem narra e quem ouve a narrativa . 

A performance narrativa, como gesto de oral idade, 

apresenta certos traços próprios da transmissão pela voz; aspectos 

inerentes que se apresentam como verdadeiros índices de oralidade 

reconhecíveis nas narrativas orais que encontrei . Para Zumthor (1993, 

p.35), esses índices de oral idade representam “tudo  o que, no interior 

de um texto, informa-nos sobre a intervenção da voz humana ”, os quais 

se apresentam, nos textos orais que gravei e depois registrei  pela 

escri ta, como características, mais ou menos nítidas, da presença da 

vocal idade  na transmissão fei ta por meio da performance e da voz.  

Zumthor (1993, p.193) reforça que a “tendência de reduzir a expressão 

ao essencial”, além da “predominância da palavra em ato sobre a 

descrição”, além da presença de repetições e da intemporal idade  dessas 

narrativas já se configuram como índices de oralidade.   

Sendo assim, uma narrativa oral  repet ida diversas vezes 

por um ou mais narradores tende a se insti tuir como material idade 

concreta, como um bem comum do grupo, no corpo do qual funciona.  No 

recontar incessante de uma narrativa oral  sobre um episódio da vida de 

um indivíduo ou do grupo social ,  pode-se perceber, diacronicamente e 

sincronicamente, de texto oral  a texto oral , interferências e confluências 

de índices de oral idade diversos, próprios de cada narrador e de cada 

época em que se narra.  Zumthor afi rma que essas trocas discursivas 

“ trazem a impressão de uma circulação de elementos textuais migrantes,  

que a todo o instante se combinam a outros em composições 

provisórias” . (1993, p.190). Posso aproximar, por exemplo, a repetição 
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de determinado termo ou expressão, presente em narrativas disti ntas de 

narradores distintos, da noção de formul ismo  referida por Zumthor, para 

quem  

Formulismo faz referência a tudo que, nos discursos e modos 
de enunciação próprios a tal  sociedade, tem a tendência de 
incessantemente redizer -se em termos bem pouco 
div ersif icados,  de reproduzi r -se com ínf imas e inf initas 
variações –  essa crescente rei teração verba l  e gestual ,  
característ ica de nossa oral idade cot idiana “selv agem”,  
conv ersações,  rumores,  t rocas fáticas.  Num sent ido mais 
estr i to,  o “ formulismo” é a funcional ização dessa tendência,  
com f inal idades oratór ias,  jurídicas,  poét icas.  (ZUMTHOR,  
1993, p.194)  

Para além de um esperado formulismo , as narrativas orais 

não condizem com períodos longos e abstrações conceituais 

rebuscadas; a concisão dos narradores orais f ica mais evidente na 

presença do discurso direto e na predominância da ação sobre a 

descrição, o que surge apenas quando se provoca uma expl icação, ou 

ela é exigência inerente à intel igibil idade do acontecimento; a 

proximidade participativa e parcial , mais do que um distanciamento e 

imparcial idade do narrador em relação ao conteúdo narrado; igualmen te,  

as falas –  tanto do narrador quando se coloca como personagem, quanto 

dos demais envolvidos no episódio –  são inseridos por índices de tomada 

e retomada do discurso de modo bem claro e demarcado. Assim, di álogo 

e interação permanente, adaptabi l idade às circunstâncias de produção 

daquela narrativa, a teatral idade vocal e gestual ,  certa concisão e certa 

impessoal idade e intemporal idade , devo considerar como índices 

característicos do texto oral , das narrativas orais com as quais me 

deparei . 

É razoável considerar que a atuação desses narradores 

orais com os quais mantive contato é, de modo geral , uma prática 

performática, aos moldes do que Paul Zumthor (2000, p.31 -32) referiu: 

“a performance real iza, concretiza, faz passar algo que eu reconheço, 

da virtual idade à atualidade”, ou seja, aspectos narrados que mereçam 
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ou exi jam certa concretude para ênfase ou compreensão precisa, podem 

requerer um gesto vocal ou um gesto corporal  que materialize a vontade 

e necessidade expressiva do narrador. Como quando um narrador serra 

os punhos quando se refere à força de trabalho de um antepassado; ou 

quando soletra certa palavra para fr isar a relevância do  conceito que ela 

engloba na narrativa. 

Além disso, “a performance se si tua num contexto ao 

mesmo tempo cul tural  e si tuacional”, pois a performance narrativa coloca 

o narrador em uma função social representativa, como o detentor dos 

saberes ancestrais do grupo; por outro lado, a performance narrativa se 

concretiza em uma si tuação de interação discursiva específica em que 

narrador e plateia/ouvinte desempenham seus papeis teatralmente.  

Ainda, a performance narrativa “é uma conduta na qual o 

sujei to assume aberta e funcionalmente a responsabi lidade” pelo aqui e 

agora, pois, mesmo uma ação sendo repetida várias vezes, não há 

redundância de sentido. Isso quer dizer que uma narrativa oral  sobre 

certo episódio nunca será a mesma, mesmo que fei ta da mesma forma 

várias vezes.  

E mais: a performance “não é simplesmente um meio de 

comunicação: comunicando, ela marca” , ou seja, a performance narrativa 

ultrapassa o curso comum dos acontecimentos, gerando uma marca, uma 

identidade própria do narrador ou da comunidade que narra um mesmo 

fato. É o caso da expressão não sabe fazer um ó com uma quenga , 

própria, especialmente, dos sertanejos potiguares, para exprimir que 

alguém é ignorante, analfabeto; a verbalização dessa expressão 

costuma ser seguida de um gesto performático enérgico, com o dedo em 

riste, fazendo um círculo no ar. Por meio dessa performance que marca 

a narrativa oral , o signi ficado das palavras e expressões, e do próprio 

acontecimento,  sai  da virtualidade, atualiza -se em cada ato narrativo e 

ganha materialidade pela oralidade.  
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4.5. História oral: ecos dos atores dos acontecimentos  

As fontes da história, di ta oficial, costumam estar  

vinculadas a documentos escri tos, fundamentalmente, ou a depoimentos,  

testemunhos, biografias e autobiografias de personal idades polít i cas e 

intelectuais, selecionando apenas na el i te aquilo que mereça registro, e 

mais, também aqui lo que mereça ser apagado. Esse processo de visi ta 

ao passado da história oficial  costuma se interessar mais pela análise 

das estruturas sociais, em detrimento de uma história dos 

acontecimentos, dos indivíduos, o que torna o processo de revisão da 

história como uma narrativa dos acontecimentos (BURKE, 2011, p.335 -

356). Por outro lado, o trabalho com as narrativas orais, como registro 

da história de vida das pessoas e dos grupos sociais comuns, pela 

natureza de sua fonte ser o registro da oralidade, vincula -se à chamada 

história oral , a partir do registro de testemunhos, relatos de episódios da 

comunidade, como narrativas de vida.  

Vale salientar que pode haver certa subjetivação na 

abordagem teórica do que seja história social e história cul tural , em 

especial  a parti r de narrativas orais de memória. Apropriando -me de 

reflexões de Burke (2005, p.  147-148), é mais val ioso às anál ises das 

narrativas orais, como manifestações sócio-históricas que são, uma 

abordagem que impl ique uma bi furcação, a ser util izada conforme a 

ênfase que se queira imprimir a aspectos relativos ao estabelecimento 

do aparato cul tural  que erige a identidade daquela comunidade ou a 

aspectos inerentes às relações sociais daquele grupo de indivíduos, sem 

excluir as interrelações que esses processos estabelecem entre si . Na 

perspectiva teórica de Burke (2005, p.147), com a qual corroboro, nas 

abordagens atuais da história, “os termos ‘social ’ e ‘cul t ural ’ parecem 

estar sendo usados de maneira quase intercambiável”, como forma de 

descrever fenômenos sociais e históricos relacionados à memória 
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individual e coletiva e à linguagem que imprime concretude ao fenômeno 

sócio-cul tural .  

Podemos admiti r que o fenômeno da memória, ainda que 

seja componente social  fundamental , relaciona -se diretamente com a 

história cul tural  das comunidades; o fenômeno da l inguagem, que 

registra, rei f ica e imprime concretude ao processo mnemônico, ainda que 

seja componente elementarmente cul tural , pode ser correlacionado à 

história social , admitindo-se esse fenômeno como gerador e mantenedor 

de relações sociais intrínsecas às comunidades.  

Além disso, o historiador que se ocupa das narrativas da 

história se põe no l imiar entre o texto da história e o texto l i terário que 

perscruta as consciências dos personagens históricos, como um texto 

f iccional. Peter Burke refere que “cada vez mais historiadores estão 

começando a perceber que seu trabalho não reproduz ‘o que realmente 

aconteceu’, tanto quanto o representa de um ponto de vista particular” 

(2011, p.345). Isso revela que, para deixar claro essa nova consciência 

na pesquisa da história de que as formas tradicionais de narrativa são 

inadequadas,  

Os narradores histór icos necessi tam encontrar um modo de se 
tornarem v isív eis em sua narrat iv a, não de autoindulgência,  
mas adv ertindo o lei tor de que eles não são oniscientes ou 
imparciais e que outras interpretações,  além das suas,  são 
possív eis.  (BURKE, 2011, p.345).  

Um novo enfoque no modo de trabalho com a narrativa da 

história, nessa perspectiva, impl ica em consti tuir uma narrativa densa o 

bastante para lidar tanto com a sequência dos acontecimentos como com 

as intencionalidades inerentes aos atores da história; cabe se ater 

menos às anál ises das estruturas e mais aos indivíduos e ao fluxo do 

tempo dos acontecimentos. Diante dessa noção, as narrativas orais com 

as quais essa pesquisa trabalha podem ser consideradas como 

micronarrat iva , para usar o temor de Burke (2011, p.349), que seria “a 
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narração de uma história sobre pessoas comuns no local  em que estão 

instaladas”, o que vem ser aqui o objeto elementar de estudo.  

Uma narrativa da história sob esse prisma privi legiará os 

acontecimentos em famíl ia, os fatos consti tutivos da história das 

comunidades, os dramas e sucessos dos indivíduos comuns, como painel  

elucidativo das relações sociais entre aquelas pessoas. No entanto, um 

conjunto de micronarrativas  sobre diversas comunidades, famíl ias de 

dada região, como o sertão potiguar, por exemplo, p ode compor um 

cenário mais amplo, considerando os anseios e dramas semelhantes 

vividos por comunidades di ferentes, como o ciclo das secas ou a pressão 

dos grandes proprietários e produtores agrícolas multinacionais sobre a 

água e a opressão que isso causa sobre os pequenos produtores.  

Essa maneira de visi tar os fatos do passado é referido por 

Jim Sharpe (2011, p.40-41) como a história v ista de baixo,  para quem 

“Tradicionalmente, a história tem sido encarada, desde os tempos 

clássicos, como um relato dos fei tos dos grandes”, enquanto que essa 

nova perspectiva de pesquisa histórica, que atua sob a forma de 

micronarrativa, por exemplo, busca “explorar as experiências históricas 

daqueles homens e mulheres, cuja existência é tão frequentemente 

ignorada, taci tamente aceita ou mencionada apenas de passagem na 

principal  corrente da história”, o que vir ia a ser justamente a histór ia 

vista de baixo ,  pela perspectiva daqueles excluídos ou calados no 

processo de consti tuição da história dos acontecimentos, dos lugares e 

das comunidades. De modo mais amplo, define Sharpe, a história v ista 

de baixo  possibil i ta 

Como abordagem, a histór ia v ista de baixo preenche 
comprov adamente duas funções importantes.  A pr imei ra é 
serv i r como um corretiv o à histór ia da el i te [ . .. ] A segunda  é 
que, oferecendo essa abordagem al ternat iva, a histór ia v ista de 
baixo abre a possibi l idade de uma síntese mais r ica da 
compreensão histór ica,  de uma fusão da hi stór ia da experiência 
do cot idiano das pessoas com a temát ica dos t ipos mais 
t radicionais de hi stór ia.  (2011, p.54).  
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 Além disso, trabalhar com a narrativa dos acontecimentos 

das pessoas comuns, por meio de micronarrativas , possibi l i ta reintegrar 

esses indivíduos e grupos ao cenário da história, uma história não-

sabida , por vezes por esses mesmos grupos, revigorando e preservando 

uma noção de identidade e de pertencimento excluída as histórias das 

el i tes, dos reis e generais. (SHARPE, 2011, p.62). Isso quer dizer que a 

histór ia v ista de baixo  guarda uma simpatia ideológica e subversiva no 

cenário da história geral , ao dar voz àqueles esquecidos ou ignorados 

pela tradição da história das estruturas. Quem se interessa pela histór ia 

vista de baixo , mais do que dar a conhecer um passado, evidencia que 

há muito mais a se conhecer sobre as comunidades, qu e há segredos e 

acontecimentos não explorados, e o principal  meio de se consti tuir esse 

painel  é o trabalho com a história oral , a parti r de narrativas orais.  

Paul Thompson (1979, p.22), que se dedicou aos estudos 

da história oral , definiu o trabalho com a história oral  considerando, 

sobretudo, seus objetivos. Segundo o autor, a história oral  não surge 

imediatamente como um instrumento de mudança das sociedades 

pesquisadas, já que isso depende de como os resultados das pesquisas 

com a história oral  venham a ser util izados. Mas, por outro lado, ela pode 

ser um fator transformador tanto do conteúdo do que a história registra, 

como em relação à própria final idade da história, seus enfoques e seu 

campo de investigação. Ao contrário de registrar, por meio de 

documentos a história dos reis e rainhas, dos presidentes e juízes,  a 

história oral  se aproxima daqueles que não tiveram voz ao longo da 

história social , ou porque foram calados ou porque simplesmente não 

foram ouvidos, devolvendo a essas pessoas “que fizeram e vivenciaram 

a história um lugar fundamental , mediante suas próprias palavras”. 

(THOMPSON, 1979, p.22).  

As histórias de vida encontradas nas narrativas orais dos 

sertanejos,  tendo como base a memória social , podem também ser 
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consideradas registros históricos, uma vez que retratam modos de vida,  

comportamentos, ensinamentos. O que di fere a história tradicional da 

história contada a parti r da oralidade é a fonte –  pessoas comuns –  e 

seu material  resul tante –  narrativas orais de vidas comuns. O que se faz 

com esse produto, a gravação da narrativa oral , nos estudos e nas 

universidades é o que impl ica na valorização ou desvalorização da 

história oral , já que os narradores orais e suas narrativas já existem e 

sempre existi ram, reconhecem-se em suas histórias, sabem de sua 

relevância e compreendem seu lugar na história de sua sociedade. De 

acordo com Thompson (1979, p.20-21), “Toda história depende, 

basicamente de sua final idade social”; acrescente -se o como  o 

pesquisador util izará seu arquivo de  histórias. Para aqueles que narram 

suas vivências oralmente, essa finalidade já parece definida, já que “Por 

meio da história, as pessoas comuns procuram compreender as 

revoluções e mudanças por que passam em suas próprias vidas”. 

(THOMPSON, 1979, p.21).  

O que ocorre é que a história oficial  relegou a um segundo 

plano a história não documental , aquela vinculada à memória do cidadão 

comum e tendo como fonte o registro pela memória e oralidade. Sobre 

essa afi rmação, vale um paralelo com as afi rmações de Thompson, para 

quem 

A memória foi rebaixada do status  de autor idade públ ica para o 
de um recurso aux il iar priv ado. As pessoas ainda se lembram 
de r i tuais,  nomes canções,  histór ias,  habi l idades;  mas agora é 
o documento que se mantem como autor idade f inal  e como  
garant ia de t ransmissão para o futuro. Em consequência,  
exatamente aquelas t radições orais públ icas e de longo prazo,  
outrora as de maior prest ígio,  é que se têm mostrado mais 
vulneráv eis.  (1979, p.50)  

Há um vínculo indissolúvel entre o registro da histór ia oral  

e a memória dos indivíduos e dos grupos. A prevalência do registro 

documental  coloca em cheque essa relação, que ganha força no trabalho 

com as narrativas orais, uma vez que a reminiscência pessoal, as 
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histórias de famíl ia, os episódios circunscri t os à história de comunidades 

sertanejas, como evidências orais, por exemplo, raramente despertam 

interesse da história oficial e são registradas nos livros, porque a eli te 

cul tural , na maioria das vezes, não considera essas histórias relevantes; 

mas são justamente essas histórias que ganham prevalência no trabalho 

com a história oral .  

Sendo assim, para além da história documental , outro 

objeto da história ganha espaço no trabalho com a história, qual seja, a 

experiência de vida das pessoas comuns; muito ma is r ica que uma 

certidão de nascimento de um polít ico ou intelectual , a narrativa oral  

sobre o nascimento pelas mãos de uma parteira de um membro comum 

de um grupo social  ganha relevância na história oral . Para Thompson,  

No sent ido mais geral ,  uma vez que a experiência de v ida das 
pessoas de todo t ipo possa ser usada como matéria -pr ima, a  
histór ia ganha nov a dimensão. A histór ia oral  oferece,  quanto à 
sua natureza,  uma fonte bastante semelhante à autobiograf ia 
publ icada, mas de mui to maior alcance. (1979, p .  25) 

 Na verdade, vale salientar que quase a totalidade das 

autobiografias reconhecidas e publ icadas são de um grupo restri to de 

pol ít icos, intelectuais, enfim, representantes das eli tes. Thompson 

(1979, p.26) se refere ao enfoque que o pesquisador pode d ar ao seu 

trabalho com a história oral , de acordo com os objetivos da pesquisa:  

aspectos pol ít icos, mi l i tares, trabalhistas, educacionais, famil iares. No 

trabalho com as narrativas orais como fontes de uma história dos calados 

ou nunca ouvidos, o pesquisador pode identi ficar o que seja fundamental  

registrar: quem pode e deve ser ouvido, o que não deixa de ser um fi l tro 

de intelectualidade, por isso é conveniente dar voz a tudo que possa ser 

relevante em função de uma perspectiva de trabalho específica. No c aso 

dessa pesquisa que encampo, por exemplo, o enfoque é o trabalho da 

memória individual e coletiva que se material iza em narrativas orais que 

registram histórias de indivíduos, grupos sociais e lugares geográficos.  



103  

 

O trabalho com a história, qualquer que  seja, estará 

impregnado pelo aparato e pela ideologia da máquina social  que o 

financia, que o sustenta, o que impl ica também em um registro social  

direcionado. Esse processo é mais evidente na história oficial , que tem 

estado a serviço das classes privi legiadas, das el i tes pol ít icas ou dos 

intelectuais das academias, prevalecendo aí um julgamento de valor  

sobre os relatos da história que é mais excludente que inclusivo. 

Thompson refere que  

A histór ia oral ,  ao contrár io,  torna possív el  um julgamento mui to 
mais imparcial : as testemunhas podem, agora,  ser conv ocadas 
também de entre as camadas subal ternas,  os despriv i legiados,  
os derrotados.  I sso propicia uma reconstrução mais real ista e 
mais imparcial  do passado, uma contestação ao relato t ido 
como verdadei ro.  Ao fazê-lo, a histór ia oral  tem um 
compromisso radical  em fav or da mensagem social  da histór i a  
como um todo. (1979, p.26).  

A história oral , portanto, está revestida de certa simpatia 

ideológica por uma causa social que busca dar voz aos oprimidos, aos 

excluídos da esfera da história oficial . Essa ideologia, de tendência 

marxista, pode ser  aproximada das reflexões de Walter Benjamim acerca 

das lutas de classes na conformação de uma história na perspectiva dos 

vencidos, presente na obra Aviso de incêndio , de Michael Löwy (2005), 

que revisi ta diversas concepções benjaminianas. Para o fi lósofo alemão, 

revisi tar o passado em uma perspectiva marxista não deve ser, como 

vinha sendo até a primeira metade do século XX, um registro do  

“desenvolvimento das forças produtivas ou a contradição entre forças e 

relações produtivas, as formas de propriedade ou do Estado, a evolução 

dos modos de produção”, que foram temas caros a Marx. Para Benjamin,  

o que importa na historicidade do passado é “ a luta até a morte entre 

opressores e oprimidos, exploradores e explorados, do minantes e 

dominados” . (LÖWY, 2005, p.59). Mais que uma simpatia pela causa dos 

oprimidos, que se detecta nos estudos de Thompson (1979) sobre a 

história oral , as concepções de Benjamin em seu materialismo histórico 
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são apaixonadas pela luta de classes entre opressores e oprimi dos,  

batalha na qual o fi lósofo alemão deixava evidente sua preferência.  

Nessa perspectiva de batalha constante entre vencedores 

e vencidos, a história oficial  representa um retrato constante do passado 

de vi tórias das classes abastadas sobre as castas humildes. Para 

Benjamin, “O poder de uma classe dominante não resulta simplesmente 

de sua força econômica e pol ít ica ou da distr ibuição da propriedade”, 

mais do que isso, o poder e a manutenção do poder das classes 

dominantes “pressupõe sempre um triunfo histórico no combate às 

classes subalternas”. (LÖWY, 2005, p.60).  

 Se a perspectiva da história oficial , evolucionista, retrata 

o passado como acumulação de conquistas e progresso na direção de 

mais l iberdade, civi l ização e racionalidade nas relações de poder e na 

distr ibuição das riquezas, Benjamin percebe a história como vista de 

baixo ,  com profunda simpatia pela causa dos  vencidos, considerando-a 

como rei teração constante de uma série de vi tórias das classes 

reinantes. Nessa perspectiva, a parti r desse ponto  de vista de baixo, dos 

oprimidos, “o  passado não é uma acumulação gradual de conquistas, 

como na historiograf ia ‘progressista ’, mas sobretudo uma série 

interminável  de derrotas catastróficas”. (LÖWY, 2005, p.66).  

Tomando por base as concepções de Benjamin , o registro 

das narrativas orais e seu estudo investigativo como formador de um 

arquivo acadêmico de pesquisa com história oral  não seria suficiente 

para que se a considerasse uma histór ia v ista de baixo . Apenas se a voz 

dada aos oprimidos –  aqueles cujas vozes têm sido silenciadas – 

registrada na pesquisa, fosse tornada um gri to de insurreição contra a 

historicidade oficial , seus métodos, objetos e processos, bem como suas 

formas de registro, seria vál ido fazer da pesquisa com a história oral dos 

sertanejos uma legítima histór ia v ista de baixo .  
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A preservação do passado deve ser uma “salvaguarda das 

formas subversivas e antiburguesas da cul tura,  procurando evi tar que 

sejam embalsamadas, neutral izadas, tornadas acad êmicas” (LÖWY, 

2005, p.80) pela cul tura das eli tes. O que vale para as obras de arte da 

cul tura ocidental , vale para as narrativas orais sertanejas. Para 

Benjamin, “É preciso lutar para impedir que a classe dominante apague 

as chamas da cul tura passada, e para que elas sejam ti radas do 

conformismo que as ameaça” . (LÖWY, 2005, p.80). Analogamente,  

quando um fato histórico é ci tado em uma narrativa oral , o pesquisador 

não deverá buscar seu referente na história oficial , sob o risco de 

embalsamar a história oral  no mármore da cul tura dominante. A narrativa 

oral , a história oral , deve valer por si  só como documento da história, o 

que é equivalente à proposta de Benjamin de “escrever a história no 

sentido contrário”, isto é, refutar qualquer “identi ficação afetiv a com os 

heróis oficiais” e, igualmente, com os monumentos e documentos da 

história dos dominantes.  

Diante disso, de acordo com o modo como o registro da 

história oral  seja uti l izado, ela pode se tornar um veículo transformador 

da história das sociedades, em especial  da história das famíl ias comuns, 

que raramente ganham relevância ou registro histórico. Sobre as 

histórias de famíl ia, por permanecerem circunscri tas ao seio das 

sociedades, em especial  nos grupos mais isolados, pode se tornar  

desafiador ao pesquisador da história oral , uma vez que, “Sem a 

evidência oral , o historiador pode, de fato, descobrir muito pouca coisa,  

quer sobre os contatos comuns da famíl ia com os vizinhos e parentes, 

quer sobre suas relações internas”. (THOMPSON, 1979, p.27). Isso 

ocorre com as narrativas orais como as que registrei : o relato de uma 

romaria para qui tação de uma promessa a um santo de devoção, ocorrida 

a sessenta anos, por exemplo, pode cair no esquecimento mesmo no 

seio da famíl ia, se não for recontada, se não for re gistrada pela história 
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oral . Então, se essa pesquisa com as narrativas orais não vale como 

história vista de baixo, como del imita Benjamin, que seja ela uma 

salvaguarda das histórias orais e memórias individuais, de famíl ia e de 

grupos sociais que não tiveram sua voz ouvida pela cul tura erudita.  

Mesmo que um dado episódio específico da vivência 

individual ou coletiva não ganhe voz interpretativa fora do grupo, ainda 

assim é relevante tanto seu registro histórico quanto o ato de recontar 

por meio da memória do indivíduo, pois quem deve ter a primazia sobre 

a interpretação dos fatos inerentes ao grupo social  é aquele indivíduo e 

aquela comunidade. É o caso de considerar que as narrativas orais, 

como registro da história oral , têm valor histórico e as pessoas comuns 

são detentores desse saber histórico e capazes de consti tuir e até 

mesmo de registrar a própria história. Há uma natureza cooperativa na 

abordagem da história oral  entre quem narra sua história e o 

pesquisador, em uma via de mão dupla, em que quem r ecebe o material  

de pesquisa –  as narrativas orais –  deve deixar algo, que seja o registro 

dessa história oral  pela escri ta, tão fielmente quanto possível , de tal  

sorte que a história dos indivíduos, dos grupos sociais e da famíl ia se 

perpetuem. Indo mais além, Thompson, observando a questão por um 

prisma ainda mais ideológico, afi rma que  

A informação histór ica não precisa ser levada para fora da 
comunidade para ser interpretada e apresentada pelo 
histor iador prof issional .  Por meio da histór ia oral ,  a comun idade 
pode, e dev e, merecer conf iança para escrev er a própri a  
histór ia.”  (1979, p.37-38)  

A interação com os entrevistados na pesquisa da história 

oral  também apresenta uma via de mão dupla, uma troca na qual tanto o 

pesquisador contribui  com seu conhecimen to na edificação de saberes 

sociais, quanto o entrevistado contribui  com sua receptividade para a 

edi ficação de saberes do entrevistador sobre aquela comunidade, 

configurando aí uma troca de conhecimentos, passível  apenas pelo 
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trabalho com a história oral .  Tal interação a história documental  não 

possibil i ta. No caso dessa pesquisa que desenvolvi , se por um lado o 

papel do entrevistador, no trabalho com a história oral , não pode ser de 

mero expectador,  também não pode ser de um inquisidor; há que se ter  

um balanço entre o que se questiona e como se questiona: mais 

especificamente, mais que impor um questionário com perguntas 

dirigidas, com roteiro fixo, trata -se de provocar o surgimento natural  de 

uma narrativa, a parti r de uma conversa amistosa e descontraíd a, o que 

requer a proximidade do entrevistador/pesquisador com o entrevistado. 

Esse processo deve ser necessariamente colaborativo, cooperativo e 

interacional. Nas palavras de Thompson,  

Como o método de pesqui sa da histór ia oral  é,  essencialmente,  
cr iat ivo, cooperat iv o e interacional . O entrev istador se v ê 
t rabalhando com pessoas reais,  mater ial izadas diante de si ,  
como ev idência histór ica,  representada pelo entrev istado, o que 
requer do pesqui sador,  para ser bem -sucedido,  um conjunto de 
habi l idades,  das quais se destaca a capacidade de estabelecer  
relações humanas, de compart i lhar experiências humanas.  
(1979, p.29)  

De fato, como reflete Thompson (1979, p.32), “o historiador 

vem para a entrevista para aprender: sentar -se ao pé de outros que, por  

provirem de uma classe social  di ferente, ou por serem menos instruídos,  

ou mais velhos, sabem mais a respeito de alguma coisa”. Desse modo,  

A reconstrução da histór ia torna-se,  ela mesma, um processo 
de colaboração mui to mais amplo, em que não -prof issionai s 
dev em desempenhar papel  crucial .  Ao atr ibui r  um lugar central ,  
em seus tex tos e apresentações,  a pessoas de todas as 
espécies,  a histór ia se benef icia enormemente.  E também se 
benef iciam, de manei ra especial ,  as pessoas idosas.  
(THOMPSON, 1979, p.33)    

No centro desse processo interacional está o objeto da 

pesquisa da história oral , nesse caso as narrativas orais, cujo conteúdo 

é de extrema importância no processo, por seu caráter emocional, 

inclusive, pois a abordagem da história oral  trata de vidas individuais –  

e todas as vidas podem ser emocionantes ou, pelo menos, consti tuírem-
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se de fatos e episódios interessantes – e quem decide o que é relevante 

que seja narrado é o indivíduo que narra. Ainda mais, sua material idade 

elementar consiste no registro oral , na fala, na palavra gravada pelo 

entrevistador que somente depois será registrada pela escri ta, que 

costuma ser muito mais exigente e restri t iva. Daí a importância de a 

transcrição das narrativas orais manterem a fidel idade ao que foi 

narrado, tanto quanto os recursos da escri ta possibil i tem demarcar a 

vastidão dos recursos da oralidade.  

Outro aspecto inerente à história oficial  é a heroic ização  

dos expoentes das sociedades, em geral , em nome de ideologias 

específicas. Apenas como analogia, considerando -se a Guerra do 

Paraguai como um fato registrado pela história documental  oficial , na 

perspectiva da história oficial  do Paraguai, Duque de Caxias pode ser 

t ido como um invasor sanguinário; na perspectiva da história oficial  do 

Brasi l , ele pode ser tido como um h erói  mi l i tar, patrono do Exérci to 

Brasi leiro. De todo modo, em qualquer dessas perspectivas, tanto o vi lão 

Caxias quanto o herói  Caxias surgem a parti r de um ícone da el i te mi l i tar 

de um país, ou seja, a parti r da perspectiva das el i tes dominantes da 

história, não na perspectiva da história vista de baixo, ou na perspectiva 

referida por Benjamin. Contudo, um registro de um episódio das batalhas 

no Chaco Paraguaio em que um lavrador, munido apenas de uma foice, 

vence um anônimo soldado brasi leiro, narrado oralmente por um 

descendente desse lavrador, é o que devemos considerar como história 

oral  vista de baixo. Essa alegoria quer dizer que, como a história oral  é 

consti tuída em torno de pessoas comuns, também o processo de 

vilanização  ou heroic ização  pode se configurar como na história oficial , 

mas os ícones serão sempre membros do corpo da comunidade, do grupo 

social , uma vez que a história oral  “lança a vida para dentro da própria 

história e isso alarga seu campo de ação”, admitindo -se erigir 
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personagens comuns como “heróis vindos não somente dentre os l íderes, 

mas dentre a maioria desconhecida do povo”. (THOMPSON, 1979, p.44).  

É importante revigorar a questão da função social  da 

história oral  como atuante no interior das comunidades, como 

fomentadora e mantenedora da identidade dos grupos sociais. A história 

oral  traz para dentro das comunidades as suas histórias e arremessa  

essas histórias para fora da comunidade. Além disso, conforme 

Thompson (1979, p.44), “a história oral ajuda os menos privi legiados, em 

especial os idosos, a conquistar dignidade e autoconfiança”, além de 

possibil i tar o contato e compreensão entre classes sociais e gerações. 

A importância da história oral , em suma, está em que ela  

[ . . . ] contr ibui  para formar seres humanos mais completos.  
Paralelamente,  a histór ia oral  propõe um desaf io aos mitos 
consagrados da histór ia,  ao juízo autor i tár io inerente a sua 
t radição.  E oferece meios para uma transformação radical  do 
sent ido da histór ia.  (THOMPSON, 1979, p.44).    

Registrar histórias de vida por meio de narrativas orais em 

seus aspectos pessoais, sociais, cul turais, profissionais é uma forma de 

reaver lembranças escondidas reveladoras de sentimentos que, ao 

serem expressos em palavras, conseguem fazer os fatos renascerem, 

mesmo imaginariamente, po is “A história oral  devolve a história às 

pessoas em suas próprias palavras. E, ao dar -lhes um passado, a juda-

as a caminhar para um futuro construído por elas mesmas.”  

(THOMPSON, 1979, p.337).  

Uma narrativa oral  será, então, uma evidência oral  

histórica sobre a vida íntima de uma pessoa, de um grupo, tomado como 

objeto de estudo, mas que merece uma acuidade em seu trato, por se 

consti tuírem também como sujei tos de suas histórias; esse ponto de vista 

se torna fundamental  para se contribuir para a edi ficação de uma 

verdade da história social  a parti r da verdade das ações e existências 

empíricas das pessoas. Como reflete Thompson,    
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Enquanto os histor iadores estudam os atores da histór ia à 
distância,  a caracter ização que fazem das suas v idas,  opiniões 
sempre estará sujei ta a ser descrições defei tuosas,  projeções 
da experiência e da imaginação do próprio  histor iador:  uma 
forma erudi ta de f icção. A ev idência oral ,  t ransformando os 
‘objetos’ de estudo em ‘sujei tos’,  contr ibui  para uma histór i a  
que não só é mais r i ca,  mais v iva e mais comov ente, mas 
também mais verdadeira . ”  (1979, p.137).   

Uti lizando-se a entrevista oral  para consti tuir um corpus  de 

estudo que material ize a história oral , é possível desenvolver uma 

história muito mais ampla da famíl ia, dos indivíduos, dos grupos sociais. 

A compreensão e aceitação das narrativas orais gravadas como registro 

da história oral  possibil i ta uma “mudança  do enfoque da investigação” e 

uma “abertura de novas áreas” de atuação para os estudos de história, 

além de possibil i tar que se contestem “alguns dos pressupostos dos 

historiadores e julgamentos por eles aceitos”. Mais relevante ainda: é 

possível , por meio desse enfoque dos estudos da história oral , dar voz a 

pessoas e grupos antes silenciados ou ignorados, iniciando -se aí “um 

processo cumulativo de transformações”. Como afi rma Thompson (1979, 

p.28), “Ampl ia -se e se enriquece o próprio campo de ação da pro dução 

histórica; e, ao mesmo tempo, sua mensagem social  se modifica. Para 

ser claro, a história se torna mais democrática”.  
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5. MEMÓRIA E AUTOBIOGRAFIA 

A memória do indivíduo3, então, como resultante e 

resultado da memória do grupo, tem na l inguagem a  ferramenta para a 

manutenção da história do grupo social  e dos seus espaços. O ato de 

narrar oralmente é, em especial , um trabalho elaborado de linguagem, 

que é um produto da própria sociedade. Tanto a linguagem oral  quanto 

a escri ta se apresentam como fe rramenta fundamental  para 

armazenamento da memória, o que nos leva a concluir que, antes de 

haver uma l inguagem oral /escri ta, há uma l inguagem de memória . (LE 

GOFF, 2003, p. 12). 

Ainda assim, é a palavra, então, que material iza a imagem 

da narrativa, edi fi cando uma ponte entre quem conta a história, pelo 

trabalho de sua memória, e quem ouve a história e a registra, como é o 

caso do pesquisador, a f im de dar -lhe também a durabi lidade da letra, 

além daquela durabi lidade da memória coletiva. A memória coletiva  faz 

parte das grandes questões das sociedades desenvolvidas e das 

sociedades em vias de desenvolvimento, das classes dominantes e das 

classes dominadas, lutando todas pelo poder e pela vida, pela 

sobrevivência e pela promoção (LE GOFF, 2003, p. 33-34; 39; 46). 

É, ainda, a palavra que vai  desvelando um mundo de 

imagens singularizadas por cada um que ouve, vive e, por conseguinte,  

reconta a história oral . Ecléa Bosi (2015, p. 55), retomando reflexões de 

Maurice Halbwachs sobre a memória e a interação social ,  refere que, se 

lembramos de algo, é porque um outro alguém nos faz lembrar, ou seja,  

boa parte do que se lembra é susci tado na relação com o grupo famil iar 

                                            
3 Este capítulo, na íntegra, foi apresentado como Comunicação Oral no VII CIPA – Congresso 
Internacional de Pesquisa (Auto)Biográfica, organizado pela Biograph e sediado pela UFMT – 
Universidade Federal do Mato Grosso, em julho de 2016, sob o título Eu me lembro...: memória 
autobiográfica em narrativas orais registradas no Vale do Açu – RN, e publicado nos Anais do referido 
Congresso em 2016, sob o mesmo título.  
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e com o círculo de amigos e parentes.  De forma mais elaborada, a 

memória coletiva é resultado do processo de interação com uma memória 

individual sobre um fato vivenciado pela memória individual, porque 

entre o ouvinte e quem narra surge uma relação que se baseia em 

conservar o material  narrado: tanto quem narra quanto quem recolhe a 

narrativa e a registra deseja que uma verdade  individual, e por extensão 

do grupo, se perpetue.  

Destaca-se, nessa reflexão, simultaneamente o poder da 

novidade e da perpetuação das tradições do grupo social  impressa nas 

narrativas orais que recorrem à memória.  Então, de modo inexorável, a 

memória coletiva é resultado do processo de interação de uma memória 

individual sobre um fato vivenciado pelo indivíduo em seu grupo social , 

ou pelo grupo social , cuja experiência coletiva é fi l trada pela experiência 

de cada indivíduo que narra. 

Diante dessa constante novidade impressa na história oral  

registrada pela força da experiência memorial  de cada narrador, 

aparentemente, as narrativas não se perenizam, já que parecem ser  

sempre outra história. Mas é justamente a experiência cul tural  e social 

de cada narrador que impregna a história oral  dos fatos, dos indivíduos, 

dos grupos e dos espaços que enriquece as narrativas da história vista 

de baixo.  

Para Halbwachs (2003), a experiência do recontar 

demonstra a di ficuldade, senão a impossibil idade, de reviver o passado 

em sua exatidão de sensações, mas também a possibi l idade de 

recuperar a tradição do grupo social  e passa -la adiante, revelando o 

caráter familiar, grupal e social  da memória. A memória, portanto, 

consiste-se em um veículo eficaz e abrangente para a di fusão e 

perpetuação da história oral , daí a importância de se pesquisar e 

preservar esse acervo tão etéreo.  
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O narrador da história oral  sempre se valerá de seu 

repertório experienciado  para consti tuir o que narra, enriquecendo o 

enredo e atualizando a memória coletiva fomentada com traços de sua 

memória autobiográfica. Isso porque, nas palavras de Halbwachs (2003, 

p.69), “se a memória coletiva ti ra sua força e sua duração por ter como 

base um conjunto de pessoas, são os indivíduos que se lembram, 

enquanto integrantes do grupo”. Portanto, quando recorre 

necessariamente à experiência de uma vida, a memória se fomenta do 

conteúdo do passado individual e do passado coletivo do narrador.  

Corrobora isso fi lósofo Walter Benjamin (1994, p.105),  

quando afi rma que  a experiência tem sua matéria primordial  na tradição 

do indivíduo e do grupo a que pertence, a parti r da vida privada e da 

vivência coletiva; experiência que se forma “ menos com dados isolados 

e rigorosamente fixados na memória, do que com dados acumulados, e 

com frequência inconscientes, que afluem à memória”. Desse modo, é a 

vivência no seio do grupo e a experiência coletiva e individual do 

narrador que podem promover, pela força perene da palavra, a di fusão 

das tradições do grupo social .  

Uma interação entre a lembrança individual  e a lembrança 

coletiva ocorre quando um indivíduo narra determinado fato de sua 

história ou da coletividade, produzindo uma característica dialógica, nas 

concepções de Bakhtin (1996). Como já anteriormente abordado, essa 

narrativa pode pôr em diálogo os contares antigos, as experiências 

autobiográficas do contador e outras alheias, recuperadas e atual izadas 

a parti r de di ferentes discursos que sintetizam a int eração social  e a 

manutenção das narrativas. Ao se recorrer a diversas vozes populares, 

não certi ficadas pela memória da história oficial , depara -se com a 

questão da incerteza e da inexatidão sobre o fato narrado.  

Contudo, isso não se configura como um problema: essa 

condição poderia, talvez, apresentar perspectivas díspares sobre um 
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mesmo fato histórico, de acordo com a posição do narrador no grupo 

social . Considera-se, então, que essas são vozes e si lêncios singulares 

e ao mesmo tempo coletivos, recrutados pela força da palavra, aspectos 

apenas conferidos pelo trabalho da memória, que evidenciam o papel da 

memória individual na construção de um arquivo de memória, como 

construção de um acervo de histór ias  e não da Histór ia , cuja val idade e 

legi t imidade se dá pela memória de todos os membros do grupo, 

aglutinadas pela oralidade de um narrador.  

As narrativas orais que recontam fatos da história dos 

grupos, dos espaços e dos indivíduos, por mais ficcionais que sejam, 

angariam elementos da individualidade do na rrador e, igualmente, da 

coletividade do grupo. São elementos da história social  e elementos da 

história autobiográfica que entram em fusão, já que se consti tui  a 

lembrança individual, de modo geral , a parti r de elementos não realmente 

vivenciados pelo indivíduo que narra, mas apropriados e incorporados a 

parti r dos relatos, por exemplo, do grupo famil iar e que, posteriormente,  

tornam-se bens coletivos do grupo e podem se proli ferar por di ferentes 

grupos sociais com os quais guardem, o indivíduo ou o grupo familiar, 

algum contato.  

Para Halbwachs (2003, p. 51), no primeiro plano da 

memória estarão os fatos,  os eventos que resultam da memória geral  do 

grupo social , relacionados à própria experiência de quem narra o fato.  

Assim, ao traçar as veredas para as vozes dos interiores norte-

riograndenses e do Vale do Açu, cabe investigar os ecos dos elementos 

da história, os tons da experiência autobiográfica e os sons da 

f icc ional ização  –  sem perder de vista que estamos diante de enunciados 

consti tuídos por e pelas palavras –  que imprime a memória à narrativa 

da história.  

Quanto aos aspectos autobiográficos das narrativas orais 

da história, Phil l ipe Lejeune procurou estabelecer bases teóricas 
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bastante atuais sobre os gêneros que recorrem a esse recurso de 

memória em seus contares,  para quem a autobiografia pode ser t ida 

como “uma narrativa retrospectiva, escri ta em prosa, que uma pessoa 

comum, real , faz de sua própria trajetória, enfatizando a vida vivida e em 

particular na história de sua personal idade” (LEJEUNE, 2014,  p.16). Em 

sua teoria do pacto autobiográfico , estabeleceu os l iames para que haja 

efetivamente uma autobiografia, restringindo o que se narra 

elementarmente à vida do narrador em detalhes, processo estabelecido 

por meio de um pacto entre o autor/narrador e o lei tor/ouvinte, o que se 

adapta ao que aqui se pesquisa, uma vez que Lejeune traçou sua teoria 

sobre a escri ta autobiográfica, enquanto aqui se pesquisa a narrativa  

oral  com traços autobiográficos. 

Além disso, há que se buscar uma aderência entre o nome 

do autor (ou narrador oral) do fato com o personagem do que se narra.  

É a tríade de Lejeune (2014, p.30) na identidade entre auto r-narrador-

personagem: “o pacto autobiográfico é a afi rmação dessa identidade” e 

que deve ser buscada nas especificidades de uma narrativa oral 

recolhida junto ao indivíduo que vivenciou determinado fato e que o 

reconta, recorrendo à memória. O que se espera, ou que se pode se 

conjecturar, é que o relato autobiográfico deva se basear na premissa 

de o narrador dar sentido, de tornar razoável, de extrair uma lógica ao 

mesmo tempo retrospectiva e prospectiva, de imprimir certa consistência 

e certa constância aos fatos narrados, estabelecendo relações 

inteligíveis, de causa, efei to entre os episódios do que narra sobre si 

mesmo, revelando uma busca pela coerência com a verdade  de sua 

existência. 

A história oral  dos grupos e indivíduos comuns não é 

puramente autobiográfica, mas o caráter autobiográfico, por intermédio 

da memória das experiências vividas pelo narrador, interfere na 

perpetuação de uma verdade  da história dos espaços, dos indivíduos e  
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dos grupos sociais. Então, uma autobiografia não é apenas um texto 

histórico no qual o autor/narrador oral  procura dizer a sua verdade, mas 

é, antes de qualquer outro aspecto, um texto relacional: o autor pede e 

propõe ao lei tor/ouvinte alguma coisa, suge rindo-lhe uma cumpl icidade, 

ou, no mínimo, certa reciprocidade. Esse caráter relacional entre autor e 

lei tor vem a ser a base da teoria do pacto autobiográf ico  de Lejeune 

(2014). 

Para se caracterizar uma narrativa oral recolhida e 

registrada por um pesquisador como uma autobiografia, deve-se, antes 

de outros elementos, veri f icar que o assunto predominante seja 

principalmente –  e apenas principalmente –  a vida individual, a gênese 

da personalidade daquele que narra (LEJEUNE, 2014, p.17). Contudo, 

aspectos da vida social  não podem passar incólumes, já que devemos 

val idar o papel da memória coletiva, susci tada pelo indivíduo, como 

material  primal na edi ficação do assunto, mesmo sabendo que o assunto 

da autobiografia, de forma elementar, é o próprio indivíduo empírico que 

narra. De fato, nas narrativas recolhidas para análise, busca -se mais 

traços de autobiograf ia  do que autobiografias assim consti tuídas e 

estruturadas.   

Nas narrativas rememoradas em que o entrevistado 

apresenta um fato do qual tomou parte e que , de alguma forma, coloca-

se como centro do assunto, requer imediatamente a presença da primeira 

pessoa no enunciado, sob a forma de um eu me lembro . Em parte, essa 

afi rmação pode ser confi rmada, contudo, há que se avaliar que pode 

haver uma relação de identidade entre o narrador e o personagem 

principal  sem o emprego do pronome pessoal eu . Mas, nas palavras de 

Lejeune (2014, p.19), é a identidade intrínseca entre narrador e 

personagem que estabelece a autobiografia como tal . A primeira pessoa 

pode ser mais um papel desempenhado na enunciação ou, por outro 
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turno, pode ser a personificação de uma identidade ficcional e ideal izada 

por quem narra.  

A anál ise da voz narrativa, então, deverá buscar os l imites 

do que é autobiográfico de fato e do que é fenômeno da própria 

enunciação. Lejeune afi rma que “[...] é no nome próprio que pessoa e 

discurso se articulam, antes de se articularem na primeira pessoa. [...]  

No discurso oral , sempre que necessário, efetua -se o retorno ao nome 

próprio”. (2014, p.26). Em uma pesquisa que anal ise a textual idade de 

histórias orais de si , há que se buscar incessantemente uma identidade 

entre o narrador e a coisa narrada.  

Quando se recolhe uma narrativa oral  de um fato 

vivenciado por um indivíduo, não se haverá de encontrar a 

autodenominação constante e plena no texto oral . Mas, por outro lado, a 

presença de um eu  como enunciador e a fixação de instâncias narrativas 

que revelem a participação (ou coparticipação) no fato narrado já podem 

evidenciar um traço de autobiografia, o que poderá ser aprofundado em 

uma investigação mais apurada dos elementos presentes na enunciação.  

Em suma, e reafi rmando as palavras de Lejeune (2014, 

p.27-28), como a autobiografia deve ser uma narrativa sobre a existência 

de um autor –  o que podemos relacionar com as vivências de um narrador 

da história oral , que é nosso objeto de estudo –  deve-se 

necessariamente pressupor que haja uma identidade intrínseca nominal 

entre o autor, o narrador e a pessoa de quem se escreve/fala. Ao se 

analisar a instância narrativa que representa o enunciador nas narrativas 

de vida, deve-se real izar um movimento centrífugo a parti r da  

materialidade textual , imaginando-se uma espiral  em cujo centro está o 

personagem/pessoa sobre quem se narra; nas esteiras da espiral  está o 

narrador/voz narrativa; no extremo dessa espiral , quase no exterior do 

texto, portanto, está o autor.  
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Curioso é que sempre se buscará –  quando a identidade 

entre o narrador e o personagem do que se narra, a parti r do eu me 

lembro,  for declarada e inequívoca  –  elementos, traços, aspectos 

comportamentais que justi f iquem um processo ficcional desse eu . Talvez 

seja uma suspeição indelével própria de nossa investigação; talvez seja 

mesmo um aspecto relativo ao trabalho da memória; t alvez um traço 

comum de autovalorização da personalidade. Quero dizer que, nas 

narrativas recolhidas, com traços veri f icáveis de autobiografia, 

possivelmente, veri f icar -se-á um protagonismo do narrador de si , o que 

é esperado.  

Contudo, uma ampl iação de sua participação e uma 

supervalorização de suas ações e caráter, entre outros, poderá ser 

detectável e virá confi rmar, por um lado, a ficção em torno de si  e, por 

outro lado, a rati f icação de que se está diante de um texto com traços 

autobiográficos, já que o eu  se coloca como centro do que narra. Isso 

vem de encontro ao caráter elementar susci tado por Lejeune (2014, 

p.30), de que o pacto autobiográf ico  tem como premissa a identidade do 

nome que aglutina em si  autor, narrador e personagem, em um contrato 

predefinido entre autor e lei tor.  

Por vezes, no próprio enunciado da narrativa oral , poderá 

ficar claro esse pacto autobiográfico (estabelecido indiretamente entre 

quem narra e seu ouvinte) por meio de palavras e expressões como: essa 

é minha histór ia ; eu vivencie i isso um dia; comigo se passou assim , entre 

outras equivalentes. O narrador revela, portanto, que está narrando 

oralmente um fato autobiográfico ao fr isar a primeira pessoa ao ouvinte, 

revelando seu protagonismo. Lejeune (2014, p.31 -32) realizou a mesma 

reflexão, mas sobre a escri ta autobiográfica.  

A parti r desse ponto, na narrativa oral autobiográfica, não 

haverá –  ou não é comum que haja –  a inserção e repetição do nome do 

narrador-autor-personagem, já que está pactuado que quem está 
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narrando é o eu  da enunciação. Portanto, o personagem não precisa ter  

o nome repetido seguidas vezes, já que a narrativa é autodiegética ,  

tendo o autor se afi rmado idêntico ao narrador.  

Um outro problema relativo à identidade de uma 

autobiografia é que ela deve ser necessariamente referencial . Isto é, 

deve ter como escopo elementar a real idade e a possibi l idade de ser 

testada e val idada pela realidade, como afi rmou Lejeune sobre o pacto 

referencial ,  

[ . . . ] a biograf ia e a autobiograf ia são tex tos referencia is :  
exatamente como o discurso cient í f ico ou histór ico,  eles se 
propõem fornecer informações a respei to de uma real idade 
ex terna ao tex to e a se submeter a uma prova de verif icação .  
(2014, p.  31).  

Assim, um fato da vida de um indivíduo, narrado oralmente 

por ele mesmo, tendo a primeira pessoa no enunciado, ainda deve ter 

raízes bem plantadas numa real idade veri f icável. De forma elementar ,  

por exemplo, imagine-se que um narrador inicia sua fala sobre um fato 

de sua vida com uma expressão como aconteceu comigo, quando eu era 

pequeno e morava na fazenda, em São Rafael . Veja-se que, o simples 

fato de o narrador se referi r a uma localidade já é um elemento 

referencial  veri ficável: ele nasceu e/ou morou mesmo, quando pequeno, 

em São Rafael? Se a resposta a essa pergunta for sim, já se tem uma 

pista inicial  sobre a realidade da narrativa confi rmada pela real idade 

externa a ela. A parti r daí,  outros fatores deverão ser considerados para 

se fi rmar a veracidade do que se narra.  

Note-se que, por outro lado, não é a exatidão  que se busca 

no que o indivíduo narra de si , mas a semelhança  com a real idade vivida, 

com o verdadeiro, ainda que semelhança seja um termo problemático. O 

próprio trabalho da memória e da autoficção  pode ser elemento a 

impregnar a narrativa autobiográfica de elementos  mais ou menos 

ficcionais, inseridos ao fato propositadamente ou não pelo narrador. O 
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mesmo não se apl ica, por exemplo, a outros textos referenciais como os 

históricos e jornal ísticos. 

Mas há, ainda, algo mais elementar no que diz respeito à 

exat idão  e à semelhança , termos os quais podem susci tar algo de 

confuso para se identi f icar uma autobiografia. Esse imbrógl io se resolve, 

a parti r de Lejeune (2014, p.45-49), por meio da noção de modelo . Se 

deve haver, necessariamente, semelhança com a real idade nos te xtos 

que remetem à vida de alguém, cujo enunciado narrado é expresso em 

primeira pessoa, é preciso elucidar que tal  semelhança não deve ser  

qualquer semelhança. Por um lado, há a exat idão ,  que deve se si tuar 

nos elementos fundamentais do que se narra; por outro lado, há a 

f idel idade , que se si tua na total idade do que se narra.  

No que concerne à enunciação da narrativa, a exat idão  diz 

respeito à informação, enquanto a f idel idade  se l iga à signi ficação global 

do fato narrado. Assim, um modelo de narrativa que  atenda aos 

requisi tos básicos que evidenciem se tratar de uma narrativa de si , de 

história de vida, de fatos de uma vida,  ainda deve atender a um modelo 

básico: ao se buscar a exat idão  no que se narra, está-se diante de uma 

biografia; se, por outro lado, busca-se a f idel idade  global do fato 

narrado, está-se diante de uma autobiografia. Essa é uma reflexão ainda 

suti l  sobre o que Lejeune (2014, p.44)  teorizou acerca da noção desse 

modelo. 

A semelhança com a real idade, então, é o horizonte que a 

biografia busca delinear; já a identidade com o real  é o que busca a 

autobiografia. Isso tem relação direta com os agentes envolvidos na 

enunciação. Ao se escrever a biografia de alguém, figura relevante ou 

não, o autor dessa biografia –  em primeira pessoa explíci ta ou implíci ta 

ou mesmo em terceira pessoa –  busca assemelhar-se à real idade de uma 

vida em nome de uma exatidão, em geral , nunca atingível .  
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Assim, o sujei to da enunciação não será o mesmo sujei to 

do enunciado, guardando com ele uma relação de mera semelhança, 

como um arti fício da narrativa em nome da exatidão e, mesmo, certa 

identidade com o modelo referencial  extratextual . Por seu turno, para se 

identi ficar uma autobiografia, busca-se na anál ise uma identidade 

completa e i rredutível  entre o sujei to  da enunciação e o sujei to do 

enunciado. A voz que narra é a voz do narrado, guardando com ele uma 

total  f idelidade, uma identidade irremediável.  

Segundo Lejeune (2014, p.46), “na biografia, é a 

semelhança que deve fundamentar a identidade, na autobiografi a, é a 

identidade que fundamenta a semelhança”. Assim, nas entrevistas 

semiestruturadas dessa pesquisa, quando um narrador oral  relata um 

fato por ele vivido, tendo ele sido o elemento central  do que narra, 

uti l izando-se a primeira pessoa –  eu me lembro; aconteceu quando eu 

era criança; eu já passei por isso  –  é possível  estabelecer uma relação 

direta com o que Lejeune teorizou e concluir -se que se está diante de 

uma narrativa que guarda traços indeléveis de autobiografia.  

Ao se del imitar, então, como ponto  absolutamente 

i rredutível  na autobiografia a narrativa autodiegét ica , centrada no eu  e 

com total  identidade entre o sujei to da enunciação e o sujei to do 

enunciado, impl ica-se aqui um outro problema a ser elucidado. A 

igualdade entre o sujei to da enunciação e o sujei to do enunciado, 

requerida na autobiografia, não é tão simples. Isso se relaciona com a 

questão do tempo do que se narra, já que o indivíduo que conta um fato 

ocorrido consigo, o faz de um determinado lugar no tempo (o presente)  

sobre um eu que se encontra noutro lugar no tempo (o passado), distante 

ou próximo.  

O sujei to da enunciação, então, não será o mesmo sujei to 

do enunciado, mas guardará com ele aquela identidade irredutível , não 

uma mera semelhança, já que o narrador, o autor e o personag em ainda 
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estão intrinsicamente l igados pelo modelo de fidelidade exigidos pela 

autobiografia. Trata-se de uma questão de autenticidade elementar.  

Como afi rmou Lejeune (2014, p.47), “chamemos de 

autenticidade essa relação interior própria ao emprego da primeira 

pessoa na narrativa pessoal”. Alerta, ainda, que “não confundiremos nem 

com a identidade, que remete ao nome próprio, nem com a semelhança, 

que supõe um julgamento de simi l i tude entre duas imagens di ferentes 

fei to por uma terceira pessoa”. Se, então, o narrador oral  relata um fato 

de sua infância, o sujei to da enunciação não será exatamente o sujei to 

do enunciado, já que as emoções, reações, experiências de vida do eu-

autor-narrador  se di ferem das emoções, reações, experiências de vida 

do eu-personagem . E o elemento que interfere diretamente nessa 

relação é, indubitavelmente, a distância temporal  entre a ação de narrar 

e o que é narrado, mas não se perde, contudo, a fidelidade requerida 

pela autobiografia.  

Esse aspecto da atual idade do sujei to da enunciação e da 

antiguidade  do sujei to do enunciado se faz interessante ao se anal isar 

as narrativas orais recolhidas no Vale do Açu, já que os narradores se 

reportam, invariavelmente, a fatos ocorridos em um tempo distante, por 

vezes demarcado, por vezes, implíc i to. Daí decorrem os aparentes 

problemas  em que a memória autobiográfica pode incorrer em 

inexatidões históricas sobre o fato, desvios, esquecimentos; mas esses 

elementos, se forem detectados na anál ise da narrativa oral  de um fato 

na história real , devem ser considerados como artefatos próprios da 

narrativa autobiográfica, que não a diminuem ou a denigrem, já que o 

compromisso da anál ise das autobiografias não deve ser com a verdade 

da história, mas com as histórias pessoais na história.  

Sobre essa inexat idão dos fatos narrados, Lejeune (2014, 

p.48) refere que somente em caso de um total  embuste narrativo, “uma 

história claramente inventada  e globalmente  sem relação com a exatidão 
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da vida”, algo que fere diretamente o caráter referencial da autobiografia, 

a narrativa perderá o fundamento autobiográfico. Isso poderá ser 

veri f icado pela história de vida do narrador personagem e mantém-se o 

valor como narrativa ficcional, mas perde -se o valor como narrativa 

autobiográfica. 

Para i lustrar, seria o caso de um ind ivíduo entrevistado na 

pesquisa narrar um fato como quando eu est ive na região do Ser idó ,  

mesmo sua história de vida confirmar categoricamente que ele nunca 

esteve naquela região. Esse é mais que um problema de espaço: é um 

problema de espaço e de sujei to da enunciação, já que não se poderá, 

em virtude da fal ta de verossimi lhança no que se narra, encontrar a 

fidelidade irredutível  entre o sujei to da enunciação e o sujei to do 

enunciado, que passaria a ser considerada como estratégia ficcional de 

criação narrativa. Não se pode, então, falar aí em autobiografia, mas em 

narrativa ficcional –  conto, crônica ou romance de uma vida –  que não 

tem compromisso com a verdade de uma vida , mas com as verdades da 

natureza humana, próprias das estratégias da estética de criação 

narrativa. 

Trata-se, mesmo, de um contrato estabelecido, no caso 

desta pesquisa, entre o pesquisador (como ouvinte/lei tor) com o 

entrevistado (como autor-narrador-personagem), contrato cujo termo 

essencial  é a fidelidade de dizer a verdade de si  (LEJEUNE, 2014, p.52 -

55). Então, na análise de uma escri ta/fala autobiográfica, deve -se 

encontrar, tanto um modo de lei tura quanto um tipo de escri ta /fala, a 

parti r de um efei to contratual  f ielmente estabelecido.  

Sendo assim, na textual idade das narrativas de ordem 

autobiográficas, encontram-se elementos que devem revelar aspectos da 

autobiografia do narrador, a parti r de um eu me lembro... ,  emergindo 

aspectos textuais que indicam a presença de traços da história individual 

do narrador, tais como fatos cuja participação narrada evidenciam certo 
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protagonismo do narrador, traços de sua personal idade, além de 

elementos da história do núcleo famil iar, entre outros.  
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6. À SOMBRA DO CABUGI 

Já conhecia o Sr. Evandro Firmino e já havia conversado 

com ele em outras oportunidades. Sabia do seu prazer em contar  

histórias antigas e suas histórias exercem em mim certo fascínio, tanto 

que me inspirou a concretizar a pesquisa que aqui se real izou. Quando 

lhe perguntei  se poderia participar da pesquisa, narrando a mim suas 

histórias, mostrou-se orgulhoso e interessado. Demorei muito a procura -

lo, ao que, a cada vez que nos encontrávamos, fazia questão de fr isar 

que estava à disposição e aguardando minha visi ta.  

Trata-se de um senhor sexagenário, corpulento e branco –  

bem mais branco que o biótipo do potiguar típico –  calvo, de barba muito 

branca e voz al ta. É muito falante e articulado. Gesticula muito enquanto 

fala. Tem dificuldades de locomoção, por conta de um problema de 

coluna e nos joelhos, um tanto por estar acima do peso, inclusive havia 

passado, na ocasião dessa conversa, por uma cirurgia recentemente. Já 

enfartou uma vez.  Sua figura, por si  só, já se parece com a de um 

personagem de alguma narrativa.  

Reside em uma casa avarandada, no bairro Janduís, em 

Assú, onde me recebeu em certa tarde, sem camisa, sentado em uma 

cadeira de balanço, dessas fei tas de ferro e com cordinhas trançadas; 

dessas cadeiras que no interior ainda se põe nas calçadas, nos fins de 

tarde, para aproveitar o hál i to da brisa da boca da noite. Recebeu -me 

com entusiasmo. Estava só, o que é raro: sua esposa Ana, a segunda, 

que lhe cuida amorosamente, não estava em casa.  

Organizei  o equipamento para gravação sobre uma 

mesinha de centro –  um gravador de mão e o notebook –  sob seu olhar 

atento. Fez referência ao latido do cachorro do vizinho que, segundo ele, 
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estava lhe ti rando o juízo, que apareceria na gravação, como de fato 

apareceu. 

Comecei nossa conversa com temas mais gerais, como 

forma de deixa-lo à vontade para começar a contar suas histórias. Já 

sabia eu o que esperar e que histórias procurava, mas o deixei  falar 

l ivremente de início, para depois, por meio de perguntas mais dir igidas, 

encontrar as narrativas que condiziam com o que buscava. As  histórias 

da famíl ia, em especial , são tocantes para esse narrador, despertando 

suas emoções, contidas sob uma carapaça própria dos sertanejos.  

Perscrutei  sobre a infância na fazenda, sobre o Avô, de 

quem tantas histórias costuma contar; provoquei -o a narrar sobre a 

religiosidade da Avó e da Mãe; sobre o Pai, de quem ele pouco fala, 

espinho que preferi  não provocar; quis saber se já saíra do Rio Grande 

do Norte, a fim de que me narrasse histórias de outros lugares.  

Tudo me foi  concedido, de modo fluente e  simpático, do 

que surgiram as narrativas que, humildemente, como l icença poética e 

por questão de praticidade para a anál ise, inti tulei  de Caçada ao Mocó ,  

Romaria a São Francisco do Canindé , Luiz Peba  e É do mimeógrafo ,  

reunidas neste capítulo sob o títul o À sombra do Cabugi,  já que essas 

memórias se l igam decisivamente com a Fazenda do Cabugi. Ainda hoje, 

a casa em que nasceu o narrador, que é sede dessa fazenda, pode ser  

vista ao largo da BR-304 e, em dada época do ano, pela manhã, a sombra 

do Pico do Cabugi se projeta sobre a propriedade. 

Outras narrativas interessantes surgiram e foram gravadas,  

como uma que trata de como surgiu o Pico do Cabugi e outra sobre um 

episódio envolvendo um amigo seu chamado Zé Ivanaldo, mas que não 

foram aqui util izadas, para se evi tar repetições nas análises.  
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Imagem atual  do Pico do Cabugi  v ista a part i r  da margem da BR-304. No canto baixo,  
à di rei ta,  a casa que ainda hoje é sede da Fazenda do Cabugi .  Foto:  Valdi r Morei ra 
da Si lv a.    

Das narrativas anal isadas, Caçada ao mocó  narra as 

peripécias de um menino, ou de meninos do sertão, criados em fazenda, 

em meio à natureza, com a l iberdade de reses desgarradas. Essa 

narrativa ora é didática, ensinado como fazer armadi lhas de caça, ora é 

melancól ica, ao abordar de forma saudosista um passado que, na 

velhice, não pode ser revivido, apenas revisi tado pela memória narrativa. 

Romaria a São Francisco do Canindé  narra episódios de uma infância 

ainda mais tenra, subjugada por uma doença que levou a uma promessa 

a um santo de devoção da Avó, São Francisco, o do Canindé, e os passos 

que levaram à obtenção da graça e à qui tação do que fora prometido.  

Essa narrativa revela a rel igiosidade dos avós, apresentando uma 

memória narrativa bastante emocional e comovente, sobretudo no que 

diz respeito à f igura do Avô. Luiz Peba  é uma narrativa em que predomina 

a terceira pessoa, cujo foco é a figura heroicizada do Avô, conhecido 

como Luiz Peba. Durante o desenrolar dessa narrativa, pude perceber 

al i  o momento de maior comoção do narrador, revelando o quanto lhe é 

tocante rememorar os fei tos desse antepassado. Por f im, É do 
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mimeógrafo  se apresenta como uma narrativa sobre uma fase das 

vivências do narrador em que se encontrava como migrante, longe do 

seu lugar natal e de seus familiares, como tantos nordestinos que foram 

para o Sul e Sudeste do país para trabalhar. O mote dessa narrativa é 

um episódio repleto de comicidade, envolvendo um personagem caricato,  

chamado Leão, companheiro de trabalho do narrador no Sul do país.  

Pelo fascínio que exercem, como homenagem ao narrador 

e para valorizar o propósito das narrativas orais, optei por transcrever 

na íntegra e manter as narrativas do Sr. Evandro aqui no corpo do texto 

desta Tese, nos subcapítulos que se seguem.  A anál ise delas está 

presente no capítulo 7 –  Ver o que se ouve: análise  das narrativas , e 

em seus respectivos subcapítulos.  

Alguns dias depois da nossa conversa,  após ter gravado e 

transcri to as narrativas, tornei  a visi tar o Sr. Evandro, dessa vez com o 

propósito de obter sua assinatura em uma autorização para divulgação 

de suas histórias. Sabendo de algumas das reentrâncias da 

personalidade desse sertanejo, sabia que esse podia ser um momento 

delicado. Quando lhe informei sobre a necessidade desse documento, já 

que suas histórias seriam publ icadas, divulgadas na universidade , Sr. 

Evandro, de modo severo, fez uma afi rmação que procuro reproduzir com 

minhas palavras como “o que eu disse aí, menino, é verdade, viu?” . 
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Pareceu-me que ele considerava aquele papel como uma 

espécie de atestado de que tudo que ele dissera era verdade . Posso 

interpretar esse 

gesto como uma 

afi rmação de que a 

narrativa oral  de 

memória, para o 

próprio narrador 

popular, não 

requer 

comprovação, que 

é uma verdade da 

vida revelada pela 

verdade da 

l inguagem. E 

assinou o papel, 

sem ti tubear, sem 

querer ler o que 

diziam aquelas 

letras, por certo 

por considerar que 

sua verdade, ao 

seu modo, já me 

fora di ta pela sua 

voz, pela visi ta 

que fizemos, juntos, às suas lembranças. 
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6.1. Caçada ao mocó 

[Dessa sua infância lá no Cabugi, tem algum causo de 

caçada, de o Senhor ou seus antepassados, caçarem. O Senhor lembra 

disso?] É caça de preá e mocó... é preá e mocó. Ah, eu lembro sim, 

lembro sim... Olhe bem: meu avô, graças a Deus, ele não sofria tanto 

com a seca, ele tinha como se virar e a gente nunca, graças a Deus, 

nunca, nem, nem, nem os netos, assim, passamos necessidades com a 

seca, não. Mas era comum a gente,  os meninos, aproveitar aqui, com 

esse mundão de pedra e de, de, de terra pra ser explorado. Então, por 

exemplo, tem um tio, que já é falecido, Tio Vilanildo. Era o mais novo 

dos homens da parte do meu avô e ele vivia por aqui, com outros primos, 

primo segundo, tudo mais que morava na fazenda e que fazia trabalhos: 

dar comida ao gado, aquela coisa toda. Então a gente ia, ia, começava 

a fazer com eles coisas que a gente não fazia sempre, não. Chegava  

uma hora como essa agora, depois de quatro horas, que já é mais fr io, 

a gente saía pra montar os for jo e os mundé. E o que é o mundé? Mundé 

era... era você encontrar uma pedra que era apoiada em cima de um.. .  

Quero ver se me lembro bem: eu sei  que era uma palheta, um cambão e 

a vareta...  [Era uma armadi lha?] Era, era uma armadi lha. Então você 

arrumava aqui lo e ficava parecendo um quatro com a ponta da vareta lá 

embaixo (gesto com as mãos apontando para baixo). Você bota um 

pedacinho de melão, né, desse melão caboclo mesmo, bem lá embaixo.  

E armava nessa hora mesmo porque mesmo se você pegasse cedo, não 

dava... quer dizer, como à noi te esfriava bastante, a carne não estragava 

pra você chegar no outro dia e tá com a carne estr agada, tanto assim 

você só armava depois que o sol  já começava a sumir, já começava a 

ficar mais fr io e ia muito cedo, quatro e meia da manhã, pra corregê, 

como o pessoal fala por aqui, as pedras, e, e os mundé e os fojos, pra 

pegar os preás. Nos fo jos você pegava os preás vivos... [Fojo também 
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era uma armadi lha?] É... uma armadi lha. Só que você fazia um buraco 

no chão, no comprido,  (gesto pra mostrar como era o buraco, como se 

desenhasse no chão). Botava uma lata de querosene, né, uma lata de 

querosene que naquela época a gente conhecia como Querosene Jacaré,  

como essas de hoje, que vem margarina, só que não de plástico, né. Que 

hoje tudinho é de plástico, não dura. Botava a lata... e por que que botava 

a lata? Porque se você não botava a lata, o que caía al i  dentro, a raposa 

vinha furava al i  do lado, pegava e comia.  Então, pra preservar aqui lo 

que você caçava, né... a não ser que a raposa fosse por cima... aí ela 

também caía, f icava lá dentro e não tinha como sair. [Mas a raposa é 

mais esperta, né].  É mais esperta, então ela ia pela lateral , como ela 

encontrava a lata ela ia simbora,  porque não tinha como roubar, né. E a 

gente pegava naquele fojo o preá. Só que era perigoso, no outro dia, pra 

corregê porque você metia a mão al i  dentro sem saber o que é q ue tinha, 

e podia ter cobra. O perigo da cobra, entendeu?  Eu era menino, menino 

de tudo, menino buchudo 4, como se diz, né... (uma risada). E eu usava 

roupa de pega-bode, de pega-bode... o que era a calça? Quando eu 

comecei a usar calça comprida, só que a calça comprida não era até bem 

embaixo não, era até aqui em cima, mais ou menos, que era calça de 

pega-bode porque, porque ela não era tão baixa assim, né. Porque era 

justamente a roupa que permitia você correr dentro dos, dos, aqui nos 

matos, né, que tem muita galhada, muito espinho. E a gente corria sem 

se enroscar num espinzim sequer!  (gesto com o dedo em riste). E aí a 

gente fazia isso aí... isso aí era pra o preá. O mocó, que era uma caça 

mais di fíci l , era um bom negócio de comer. Pra você comer um moc ó, 

você tinha, né...era di ferente. Você não pegava um mocó nesse fo jo e 

nesse mundé; pegava preá, pegava rato, cobra também.  Mas na minha 

época, graças a Deus, nunca teve isso de meter a mão no fo jo e ter  

                                            
4 Expressão típica do Nordeste que identifica a criança ainda pequena, principalmente os meninos, até 
os por volta dos sete ou oito anos.  
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acidente com cobra não. Era época que ainda não ti nha começado a 

chover, era época de seca brava, assim de final  de ano, que começa a 

chover em janeiro, então era no mês de novembro, dezembro isso aí.  

Seca brava mesmo quando tinha tido inverno bom no ano ou como agora 

que passou sete anos sem chover. Diz que tinha as eras, as eras de 

quatro... meu avô dizia que as eras de quatro, quer dizer de ano 

terminado em quatro, que era bom de chuva. Mas depois vol tava a seca, 

de novo, até o outro, e por isso era bom se prevenir. A pois, a seca, ele 

não pegava, graças a Deus. Ele nunca, nunca, nunca fez empréstimo em 

banco. Então que é que ele fazia? Ele se prevenia. Pra vencer essa seca, 

pegava uns gados, uns touros grandes, fortes, botava debaixo de uma 

mangueira pra engordar e vender pra poder, com aquele dinheiro,  

vencer, até a próxima. Pra não ir em banco, na sabedoria dele, meu avô 

é que dizia, meu avô Luiz Peba. Era uma pessoa tão inteligente que 

ninguém pode imaginar como é que uma pessoa analfabeta como ele 

podia ser dono de fazenda. [Como era o nome da fazend a mesmo?]  

Fazenda do Cabugi, mesmo...  na sombra do Cabugi, como se diz . Al i  o 

vovô e a vovó começou a vida deles, como, como proprietário, na função 

da Via Férrea. Na construção da Via Férrea. Ele era daqui de São Rafael 

e a Via Férrea vinha vindo lá pra os lados de Lajes. Tem lá os tr i lhos, cê 

já viu? até hoje. Aí ele começou então a vender carne de bode e rapadura 

pra os cossacos 5 da viação, da ferrovia. Ele era conhecido como Luiz 

Peba, a famíl ia toda tem o apel ido de peba... É Moisés Peba, Luiz Peba, 

que era meu avô. Eu tenho... até puxei um pouco desse jei to, assim a 

maneira de falar dele, muito al to... que o pessoal vê e já pensa que a 

gente tá bravo, que tá gri tando alguma coisa... não tem nada a ver uma 

coisa com a outra. (Depois de breve pausa, a le mbrar algo) Eu não 

terminei de falar do mocó, ainda... O mocó, que começou toda essa 

                                            
5 Cossacos: assim eram chamados, pelos sertanejos, os trabalhadores na construção das estradas de 
ferro. 
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história, que o preá, você tem essas veredas, que a gente conhecia, né, 

por onde se via muita bosta de preá, por onde ele passava. Dependendo 

da quantidade de bosta, opa, aqui é bom. Aí botava uma pedra ou botava 

um fo jo e no outro dia a gente pegava, pegava quatro, cinco, dez, 

dependia da quantidade de fojo e mundé que a gente botava.  Agora, o 

mocó é di ferente, porque o mocó, além de ser uma caça já mais fina... 

pô, o pessoal que comia o mocó, já era algo mais di ferente, né. Então, 

pra pegar um mocó, que aparecia de vez em quando nas pedras, nas,  

nas, nos lajedos que tinha por lá, e tudo mais, aí o cara dizia: ó, lá tá 

um mocó. Quando alguém enxergava o mocó, que gostava, que era 

caçador, não a gente, que a gente era menino, não tinha a menor 

condição de, de... Agora, aquele pessoal sabia que ele ia demorar lá 

onde ele estava e ia correndo tomar banho e botar uma roupa limpa. 

Então ele tomava um banho, botava roupa limpa, n é, e aí pegava a 

espingarda de soca e as coisas e ia lá no local  onde estava o mocó. E 

sempre procurando dar a vol ta, de forma tal  que o vento sempre ficasse 

contra ele. [Por isso tomava banho?] Por isso que tomava banho, porque 

qualquer, qualquer vento que batesse, levava o cheiro da pessoa e 

pronto, o mocó se mandava, entendeu? Então, o sujei to dava aquela 

vol ta, com o mocó...  o vento sempre contra ele, não dele pro mocó, pra 

poder matar. Então, o mocó.. . [O Senhor acha que hoje ainda existe 

mocó?] Eu não, não sei  nem se existe muito preá... Com essas secas e 

essa quantidade de, de, de coisas que a gente tem visto por aqui, eu 

acho di fícil . Não sei , acho que não sei  dizer. Porque eu não acompanho 

mais o dia-a-dia do pessoal dos interiores aí, né. Nem meu primo Gi lson, 

que ainda vive lá, no Cabugi... nunca mais que eu ouvi  alguém falar que 

comeu um preá torrado com arroz,  né. .. Quem não gostava muito era o 

pessoal da cozinha, né, que a gente chegava com aqueles dez, doze 

preás, que tinha que esquentar água,  despelar aquele pelo todinho, 

esquartejar todinho, temperar e fazer, fazia pra comer com arroz.  E é 
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muito gostoso, agora é como hoje você comer arribaçã, codorna, aquele 

negocinho, né... (menção com as mãos ao tamanho das aves) Arribaçã 

é que, que a gente tem muito aqui no período, no período de postura 

delas, que vai  naquelas nuvens, aquelas nuvens de arribaçã voando, que 

a gente matava, que era uma judiação. No final  da tarde e durante o dia, 

a gente ia pra o açude... já  tava com pouca água. Tudo que é de bicho 

ia tomar água lá. Tinha muita rol inha. Era o único local  que tinha água 

na fazenda, então a gente fazia uma taipa, pra se esconder das rolinhas, 

tá, e aí ati rava na rolinha na bebida delas... aqui lo era um crime, né, mas 

naquela época... e hoje não tem mais, hoje não tem mais... Naquela 

época tinha com fartura, t inha com fartura... a gente fazia isso aí e 

ati rava na rolinha, bah!, caía aquele mundaréu de rol inha. Ati rava com 

espingarda de soca, que espalha o chumbo, né, e ficava seis, sete 

rolinhas ali . Essa era mais fáci l , que as meninas não achavam tão ruim 

de fazer, não galinhada, né, mas essa rol inha com arroz.  Porque a gente 

já levava pronta, t i rava as penas todas al i mesmo. Ou então fazia o 

facheio. [O que é facheio?] O facheio... era perigos o por causa das 

cobras, né... você chegava de noite, pegava aquela lâmpada Coleman 

ou, ou, ou um Lampião mesmo, normal. Eu falo da lâmpada Coleman 

porque era melhor mesmo, porque encandeava os bichos. Elas paravam 

nos galhos... ou você passava um grude nos  galhos que você sabia que 

elas pousavam pra dormir e ela ficava al i , não saía mais, aí era só 

apontar a lâmpada e ia com um porretinho e ia pá, pá, pá, e elas iam 

caindo... Não tinha coisa melhor, de noi te... o facheio era desse jei to,  

como se faz com o peixe.  Porque aqui não é costume comer qualquer 

pássaro, não. Arribaçã sim, porque é típico daqui, ou então a rol inha, 

mas não vou me al imentar  de um cardeal, um galo da campina. Não, não 

isso aí ninguém fazia, passarinho belga, um gol inha, canário...  [O 

Senhor tem saudade dessa época?] Ah, tenho, e muita, né. Tenho porque 

a gente vai  chegando numa idade, né... Mudou completamente... (o tom 
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de voz parece mais melancól ico). Hoje, hoje, hoje a vida no interior é 

completamente di ferente da minha infância, adol escência... até os idos 

de 1970, mais ou menos, aí hoje é muito di fícil  você ter a terra pra cuidar, 

e pra coisar. Pra criar gado... acho que a terra era mais fr ia e conservava 

mais o pasto... não precisava comprar torta, comprar farelo, essas coisas 

pra dar pra ele não, ele se virava com o que tinha lá. E tinha água, e o 

pasto durava mais.  

6.2. Romaria a São Francisco do Canindé 

[É verdade que o Senhor já foi  quase um menino santo? 

Tem uma história de uma promessa...]  É,  é, isso, isso, isso... Não, isso 

aí foi  o seguinte: quando eu tinha... Eu tava em Lajes, ainda... (tentando 

se lembrar). Eu nasci  em 52 e eu tava na Fazenda do Cabugi, em Lajes,  

ainda. E eu nem sei como é que é o nome dessa doença hoje. Eu sei  que 

naquela época chamava de crupe 6. E crupe era uma doença danada que 

dava na garganta, é... e que essa doença ela dava, ela tomava de tal  

forma que... que ela fechava a garganta e a pessoa morria, morria sem 

ar, entendeu? Era muito comum naquela época, não só pessoas 

pequenas não, criança não: adulto também acontecia isso. E eu peguei 

crupe, né, e tava naquela: o pessoal lutando, é... e eu pererecando, né,  

vai  aqui vai  acolá, vai  aqui vai  acolá... E... minha mãe... minha avó era 

muito... era muito devota, ela e meu avô, eram muito devoto de São 

Francisco, por acaso São Francisco, o do Canindé (frisando o DO -CA-

                                            
6 O Crupe ou difteria é uma doença viral infectocontagiosa que atinge as vias aéreas superiores e 
inferiores e é caracterizada por sintomas como dificuldade em respirar, rouquidão e tosse forte. Essa 
infecção atinge, principalmente, crianças entre os 3 e os 7 anos de idade. A difteria (crupe) é uma 
doença bacteriana aguda, cujas lesões características são membranas branco-acinzentadas 
aderentes, circundadas por processo inflamatório que invade as estruturas vizinhas, localizadas mais 
frequentemente nas amígdalas, laringe e nariz. A doença compromete o estado geral do paciente, que 
apresenta febre, cansaço e palidez. Há dor de garganta discreta. Em casos mais graves pode haver 
edema intenso no pescoço, aumento de gânglios linfáticos na região e até asfixia mecânica aguda pela 
obstrução causada pela placa. 
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NIN-DÉ), que é o mesmo São Francisco de Assis, que é o mesmo São 

Francisco das Chagas, né.  Todos esses aí é o mesmo. Só existe um 

santo São Francisco, mas aí tem uma demanda de santo, porque aqui é 

no Canindé. Que ela, que minha avó... tanto assim que de coisas que ela 

fez, de, de promessas que ela fez, de graças alcançadas e ela tinha 

aquela fé tão grande... (tentando se lembrar). Foi  a única vez que eu vi  

meu avô chorar (gesto enérgico, com o punho fechado). Nem com as 

secas bravas daqui eu nunca vi  meu avô chorar. Mas lá na Catedral , na 

Basíl ica do Canindé, ele ajoelhado lá, rezando e as lágrimas caindo 

assim e ele depositando a contribuição dele lá pro santo, né, devido à fé 

que ele tinha em São Francisco. [Canindé é no Ceará,  não é?] É, é no 

Ceará. É lá de onde é o pai , o pai  de Assis 7... Pai  de Assis é lá, do 

Canindé. E... e meu avô...  Então, daqui lá no Canindé dá bem uns quase 

400 km, eu acho. Entre 300 e 400 km.. . E todo ano minha avó ia de pés  

(com ênfase), daqui do Cabugi, certo?, até o Canindé. Então ela ia com 

um grupo de romeiros, como existe as romarias pra fazer... pra Padim 

Pade Ciço8, existe também as romarias pra Canindé. Ainda hoje... Só 

que hoje vai  de pau-de-arara, ninguém mais vai  de pés, já vão de ônibus.  

Naquela época não: ou ia de pau-de-arara, né, ou de pés. E minha avó 

passava o ano inteiro trabalhando e se preparando pra essa romaria 

dela. A romaria de D. Rita, era o nome de minha avó... Era umas tr inta,  

quarenta pessoas... e saíam aqui do Cabugi... era mês de novembro... e 

ia bater em Canindé, de pés. [Então montavam toda uma estrutura para 

isso...] É, aí eles montavam, pegavam, por exemplo, pra... coisas que 

eles levavam pra comer... a carne, a carne de sol , meu avô preparava  al i 

(na Fazenda do Cabugi)... não tinha esse negócio de comprar, não. Ele 

fazia questão de preparar... e eles levavam carne de sol , quei jo, quei jo 

                                            
7 Pessoa conhecida em comum entre os interlocutores. 
8 O Padre Cícero Romão Batista, venerado pelos sertanejos, cujo santuário fica em Juazeiro do Norte 
– CE. 
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de coalho, tudo dentro das caçuás9 com farinha, que era pra poder 

conservar, né, e eles saíam levando aquilo  ali ... as coisas deles... fei jão 

branco, essas coisas que... [E levava em lombo de animal?] É, em lombo 

de animal, e eles iam de pés.   Ninguém ia de cavalo, andando a cavalo 

não, de jumento não... o animal era só pra levar as coisas do 

acampamento, e das iguarias de alimentação. E minha mãe fez a 

promessa a São Francisco só que... só que não fez pra mim ir de pés. 

Eu já t ive...  Eu tenho um primo, meu primo mesmo, esse meu primo que 

hoje é dono de Cabugi aqui, Gilberto Barreto, ele foi  ao Canindé de pés. 

Eu fui  ao Canindé umas quatro vezes, mas fui  com meu avô de carro,  

quando ia buscar a minha avó... no que ela chegava lá, passava um 

telegrama dizendo que tinha chegado, aí ele pegava um carro, aí ele 

pegava, passava uns três, quatro dias por lá. Aí trazia de caminhão, né. 

Ficava pra trás só duas pessoas pra trazer os animais. Que ele não 

vendia os animais, não, eles traziam de vol ta...  Pois muito bem... E aí  

minha mãe fez essa promessa, e aí um dia, segundo o que ela contava, 

segundo o que ela contava... eu botei  como se fosse uma, uma, uma 

clara de ovo pra fora, assim (gesto com as mãos em concha), dei  uma, 

uma tossida assim muito forte, assim bru, bru, bru e pum, botei  uma clara 

de ovo... ela disse que era do tamanho de uma colher, de uma colher de 

sopa, né. Botei  aqui lo pra fora e fiquei bom... e f iquei bom. [O Senhor 

acredita que foi  a promessa, a fé de sua avó que o curou?] Ah, 

logicamente que ela tava fazendo mi l  e uma coisas... fazia um, um...  

dava um remédio caseiro, dava um remédio disso, aquelas co isas 

todinhas, mas, da força da, da, da, da fé... O que é o que se acha que 

me curou, que foi  São Francisco, né. [E o Senhor tinha o cabelo 

comprido, não é?] Aí, sim... qual foi  a, a, a parte da promessa que minha 

mãe fez? Que, eu tava com dois pra três e com seis anos...  é, de cinco 

                                            
9 Cesto artesanal, feito com cipó, bambu ou folha de carnaúba. 
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pra seis anos... ela i ria comigo a Canindé mas que até lá eu não cortaria 

mais o cabelo... só cortaria o cabelo lá em Canindé, né.  E assim foi ...  

Tanto que eu, assim, que dizem as más l ínguas, né, que eu tinha o cabelo 

meio aloirado, meio avermelhado, né, e aquele cabelo cresceu e ficava 

cacheado, aqueles cachos, assim, então eu passava e o pessoal: ah,  

essa menina, essa menina... aí eu mostrava o pinto na calça pra mostrar  

que eu não era menina, né. (segura o fundo calça e ri ) . Mas, isso é 

conversa de que se fala, que eu não lembro disso aí  não (mais r isadas). 

E assim foi ... tanto assim que em 57, eu já tava com cinco anos de idade 

quando papai e mamãe resolveu me levar ao Canindé. E eu tava sem 

cortar o cabelo até então. Cabelo grande, e... mandaram fazer uma, uma, 

uma, uma roupa de frade... me vesti ram de frade (r isadas). Me vesti ram 

de frade e a gente foi  pro Canindé. Saímos aqui de Mossoró pra 

Fortaleza, dormimos em Fortaleza e no outro dia fomos pra o Canindé. 

Aí, lá na casa dos ex-votos10, né, aí foi que um barbeiro que chegou e 

cortou meu cabelo e depositou lá na casa dos ex-votos.  [Muito bonita 

essa história, eu acho apaixonante] Pois é, mas é verdade, viu. [E o 

Senhor se curou...]  Me curei , assim como Gi lberto: esse meu p rimo 

Gi lberto tinha uma doença que, coi tado, né, eu, eu, eu tive próximo a 

ele, que Gilberto t inha uma doença que ele... era pura chaga o copo dele.  

Pra você ter uma ideia, pra ele conseguir arrumar um pouquinho de 

refresco assim, na vida dele assim, quando a doença vinha pra quebrar  

mesmo, ele tinha que dormir em cima de folha de bananeira que era mais 

fresquinho, entendeu? E... Felipe Barreto e Tia Dores... Tia dores que 

                                            
10 O termo ex-votos – voto realizado – designa pinturas, estatuetas, partes do corpo (unhas, cabelo, 
próteses) e variados objetos doados às divindades como forma de agradecimento por um pedido 
atendido; são objetos da tradição do culto católico, cujo fim é agradecer ao santo de devoção por uma 
graça obtida. Prática de fé penitencial e retributiva, essencialmente, quando questões consideradas 
insolúveis da esfera humana, da vida finita e cotidiana, são solucionadas e superadas pela intervenção 
de uma força ou entidade divina, por meio de um milagre. De acordo com Luís da Câmara Cascudo, 
“Eles podem assumir a forma de pinturas (imagens), inscrições ou órgãos de cera, madeira, gesso, etc. 
[...] que se oferece e se expõe numa capela em comemoração por um voto ou promessas cumpridas, 
em memória de graça obtida, retribuição, agradecimento por qualquer intervenção miraculosa”. (1973, 
p. 4)  
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ainda é viva, tem oi tenta e nove anos... ela, Gilson e Jucél ia, que é a 

fi lha dela também, é...  Aí f izeram a promessa e ele ficou bom, ele ficou 

bom e ele foi  de pés daqui até... Mas, pra criança, tudo é uma festa, né.. .  

A primeira vez que ela foi  (a avó), ela fez essa viagem em trinta dias.  

Porque ela foi  pelas estradas, mas aí foi  conve rsando com os outros 

romeiros... que ela não conhecia, né... sabia que ia pra Canindé... então 

ela saiu por aqui, foi  por Aracati , Russas, e de lá a Baturi té...  e foi  

vi rando pra Canindé. Mas aí o pessoal começou a dizer: ah, mas tem 

assim um ataio na fazenda de fulano, tem um ataio na fazenda de fulano, 

pá-pá-pá-pá... As úl t imas vezes que ela tava indo, ela tava ti rando em 

torno de dezoito dias... [E ela foi muitas vezes?] Foi... e era asmática,  

mas no período da viagem dela, sei  lá, ela não sentia nada n o dia. É a 

fé dela...  

6.3. Luiz Peba 

[O Senhor fala bastante do seu avô. Quem foi  ele?] Ah, 

vovô começou de mascate... Luiz Peba, que todo mundo conhecia... ele 

começou vendendo carne de bode e rapadura pra os cossacos da Via 

Férrea. Olha só: aí, t inha o Coronel  Luiz Pinheiro, que veio pra ele 

dizendo: Luiz, tu vai  viver o resto da vida assim vendendo ... e quando 

acabar a, a, a estrada de ferro... tu vai viver de quê? Porque cê só sabe 

vender carne de bode e rapadura... e tem essa tua lábia, essa tua 

conversa. Aí ele disse: não, Coronel, eu pretendo vir a ter uma terrinha...  

quero um dia ter uma terrinha... porque eu tô... eu namoro a Rita... Vovó 

Rita era aqui de Angicos. Eu namoro a Rita e, eu quero ver se compro 

um pedacinho de terra, tô juntando um dinheirinho pra trazer... pra casar!  

(correção imediata e enfática) e aí trazer ela pra cá. Aí ele disse: eu lhe 

vendo a terra pra você pagar do jei to que você puder . Ele disse: não, 

mas eu já tenho algum dinheiro. Ele disse: pois pronto, você me dá esse 

dinheiro e o restante cê me paga como você puder. Aí vendeu o primeiro 
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pedaço de terra... foi  em Santa Cruz. [E o Senhor vivenciou isso tudo, 

essas conversas...]. Não, não, não... (Balançando as mãos e a meneando 

negativamente a cabeça: contrariado) Eu não era nascido, não... não 

tinha nem meus irmãos não, que isso aí é coisa de muito tempo... É que 

meus tios diziam... que foi  assim, entendeu? Aí, t inha o rio:  vamos dizer 

que aqui é o r io, né (desenha um mapa no chão), aí, do lado de cá tinha 

uma nesga de terra de 300 metros de,  de, de largura aqui, por 2 Km de  

comprimento. Aí ele vendeu essa terra a meu avô. [O Luiz Pinheiro?] É,  

o Coronel Luiz Pinheiro (frisando o CORONEL). É, aí vendeu essa terra 

a meu avô... aí o véi  começou a trabalhar e... quer dizer,  uma coisa que 

ninguém nunca tinha fei to ele começou a fazer e começou a ganhar 

dinheiro... era plantar batata dentro  do lei to do rio... (como se contasse 

um segredo). Que na época da seca,  o único lugar que tinha alguma 

umidade era dentro do rio. Aí  ele plantava batata. E quando chegava 

bem perto da época da chuva, colhia. E era batata branca, grande, boa, 

gostosa demais, a batata...  Que depois dele já, assim, ela fazia paróis11 

dentro dos armazéns pra, se o ano não fosse bom de inverno, ele dar 

pra o gado... dar batata doce pra o gado.  Aí ele começou a ganhar 

dinheiro. Aí bem pouco, ele casou com vovó. Aí meteu o pau a ter  

menino: teve vinte e dois f i lhos... vinte e dois f i lhos!  (enfatizando e 

rindo). Aí, aí...  era outra época, era outra época. E na esperança, 

justamente, porque o sertanejo, ele tinha muito fi lho na esperança de v ir 

homem que era pra, em seguida, a judar na... E veio, dos mais velhos...  

ah, não, dos mais velhos não eram homens,  eram mulheres, T ia Maria, 

que era mulher, e aí sim, veio homem, veio Tio Simeão, Tio Severino e 

por aí... é um rosário de nomes...  vai ... Aí vovô, quando menos esperou, 

ele pagou a Coronel Luiz Pinheiro o restante do dinheiro da terra: pronto, 

Coronel, não lhe devo mais nada, não devo mais nada, agora eu quero 

um negócio com o Senhor. Que que é Luiz? Que o Senhor me venda  o 

outro lado do Rio. Que aí  foi  a primeira fazenda mesmo, que aí ele 

comprou o outro lado do rio onde tinha açude, onde tinha terra, coqueiro, 

                                            
11 Parol/paróis são grandes tinas metálicas, utilizadas nos engenhos de açúcar para armazenar o suco 
da cana. Pode ser utilizado para outros fins de armazenagem. 
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mangueira, aquele negócio todinho. Aí, Coronel Luiz disse: é...  eu tô 

velho mesmo, eu vou lhe vender... eu vi  que você é batalhador, trabalha 

e coisa e tal ... Aí vendeu. Aí, na realidade, a primeira fazenda de vovô 

não foi  no Cabugi. Aí, ele pagou o velho. E le se tornou um homem de 

posses, então aí  ele comprou a outra,  Cabugi, essa que eu nasci ....  vivi  

meu tempo de menino todinho lá... [E tudo começou vendendo carne de 

bode...] Carne de bode com rapadura... sem saber fazer um ó com uma 

quenga12. Olha que nunca que vi  homem de mais inteligência, o vovô. 

Ele tinha barracão com fei jão, farinha, mi lho... farrinha de mandioca de 

Brejinho, que era a melhor farinha que tinha no estado... tudo que cê 

imaginar ele tinha lá.  Comprava açúcar na Usina São Francisco, que era 

al i  em Ceará-Mirim... Aí, comprava um carro daquele de trem, de açúcar 

bruto e de açúcar branco. E ele comprava. Ele ía em Arapiraca 

(enfatizando) e comprava fumo de rolo... Toda Semana Santa, ele dava 

um qui lo de bacalhau, que bacalhau naquele tempo era barato, pra o  

cara fazer a comida dele. Café... sabão... tudo que ele tinha lá.  

Querosene... Que ele tinha lá uns si los, que eu vou te dizer: aqui lo era 

dessa al tura aí (apontando o alpendre). Que aí ele punha lá mi lho, fei jão, 

tudo que ele colhia lá... pra, na seca, e le ter de comer e dar pros 

trabalhadores também ter. Que o pessoal que trabalhava nas fazendas, 

tudinho dependia dele. Era  meeiro... e t inha o pessoal que era 

contratado...  que depois veio a apanha de algodão e tudo mais ... mais 

de tr inta pessoas dentro do armazém.. . ele dando de comer, né...   e não 

era assim dizendo, assim que era coisa miserável , não: era comida boa!  

Que meu avô era uma alma boa...  

                                            
12 Fazer um ó com uma quenga é uma expressão típica do Rio Grande do Norte, que adjetiva um sujeito 
analfabeto, pouco estudado, ignorante; na oralidade, costuma ser acompanhada por um gesto circular 
com o indicador em riste. 
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6.4. É do mimeógrafo  

[Tem um caso que eu já ouvi  o Senhor contar, que eu 

chamei assim, de história do mimeógrafo13, que aconteceu quando o 

Senhor foi  trabalhar fora daqui. O senhor já foi  pro sul  trabalhar, não 

foi?] Ah... Sim, sim. Era o Antônio Sassi loto... (Sorrindo largamente) Ele 

era de Arroio do Sol , não sei bem.. . uma vi la... cidadezinha... bem 

pertinho de Santa Maria. [No Rio Grande do Sul?] Isso, isso: no Rio 

Grande do Sul. E... e...  o sujei to gostava de beber... não era pouco não, 

viu. Mas bebia muito!  (Gesto fi rme com a mão direi ta). E quando ele 

bebia, fazia confusão. A gente morava num alo jamento da obra  e...  e...  

vez por outra a gente era chamado, até de madrugada, pra ti rar o 

Sassi loto da cadeia, com a cabeça quebrada, e tinha que correr pra o 

hospital ...  esse negócio todinho. E... e... Agora, era um cabra ... um...  

um... que bate à máquina... datilógrafo, né? Que ninguém conhecia 

ninguém mais rápido que ele. [Ele era do escri tório, então?] Sim, sim. A 

gente era do trecho e ele do escri tório. [E o Senhor foi  trabalhar lá no 

Sul...] É... é. Que eu, eu... era novo e aqui não tinha muita coisa, não. 

Na fazenda não tinha não.... Nessa época aí, era, era, era de 78 (1978).  

Era pra abrir uma estrada, lá, sabe? A obra... e... e... (Longa pausa, 

buscando retomar a narrativa, lembrar o episódio).  Foi  um dia, de tarde , 

t inha chovido muito. Tava fr io. E,  sabe né, estrada com chuva é barro...  

e ao meio-dia, l iberaram a gente. E os arataca foram tudinho pro 

alojamento.  [Os aratacas? O que é arataca?] Arataca é nordestino, né.  

Que o pessoal lá no sul  é... chama arataca, é. .. é... o nordestino, né...  

de, de... arataca. Os arataca, que ia pra lutar nas obras, né. [Nova pausa 

longa.] Montaram um acampamento pra gente... pra os trabalhadores... 

                                            
13 O mimeógrafo é uma máquina de reprografia a partir de uma matriz perfurada chama estêncil que 
utiliza álcool no processo de reprodução. Criada no século XIX, em virtude do baixo custo da 
reprodução de material, foi muito utilizada nas escolas, até os anos de 1980. 
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o lugar, não sei  se tem hoje, ainda, era... era... Rincão da Porta...   E 

aí... Leão era... era o chefe... era o chefe juntamente com seu Ari  Queiroz 

Roberto. [Quem era esse Leão?]  Ah, era o Sassiloto, o Sassiloto, que 

ele era Antônio Leão Sassi loto... entendeu? Ele era o chefe, que 

contratava tudo os cabra, entendeu? O chefe dizia: Leão,  preciso de... 

de cinquenta homens. Me dê um caminhão que eu vou buscar.  E ele 

trazia... saía por aquelas vilas e trazia... quando era de tarde, chegava 

aquele pessoal todinho, pra trabalhar... com carteira, sem carteira... com 

documento... sem documento. Do jei to que dava. Ele era danado...  

(Rindo). Mas tinha esse negócio. Quando ele ti rava pra beber era um 

negócio. Mas era amigo, sabe? De qualidade, viu?  Aí, quando foi  um dia 

de manhã, a caminhonete que passava pegando a gente p ra i r pro trecho, 

né,  passou... aí tava fal tando o Leão.. Aí, o Toninho, que era um mineiro, 

de Minas Gerais, aí ele disse: cês se incomodam de passar lá de novo, 

que o Doutor Norberto [Não foi  ci tado, mas, provavelmente, trata -se do 

engenheiro responsável] vai  precisar dele e aí vai , vai ... Ele ficar aqui... 

Chegamos lá e tava o Leão...  dei tado... nem deitado, nem sentado... tava 

assim, na cama, assim, coisado assim (sorrindo, procura reproduzir a 

imagem de memória do referido Leão meio dei tado e meio sentado). Um 

pedaço de pão...  pão com salsicha... em cima da coisa, assim. Aí a gente 

chegou lá: Leão, bora, rapaz! Cê tá atrasado!  Nem levantou! Nisso ele 

passou a mão no cabelo assim (esfregando o rosto e a cabeça com 

ambas mãos, reproduzindo o gesto), deu de garrar, assim, no pão, assim,  

e foi comendo e vamo embora... trabalhar. Pra você ver as presepadas 

dele... tava bebinho ainda... Aí... fomos pra lá e ele passou o dia 

todinho... assim... ele ia numa mercearia al i  atrás... assim... Chegava 

lá... tchum, tchum!  (Reproduz o gesto de  tomar um gole de cachaça). E...  

e... ele ficava.... Ele tinha um... um... uma voz grossa, assim... um 

bigodão... (Rindo). E foi ... e a gente vendo aquilo...: isso não vai  dar 

certo. Na hora que o Doutor Norberto. .. ele era um paul ista... meio dos 
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estrangeiro... (expl icando). Na hora que Doutor Norberto chamar Leão.. .  

e ele chegar lá, vai  ser aquele... aquele Deus nos acuda. Aí... aí... a 

gente tava lá... Doutor  Norberto chegou. Quando Doutor  Norberto diz:  

seu Leão!  Ah, não, não! (Corrige-se imediatamente, meneando 

negativamente a cabeça). Leão não. Seu Sassi loto!  Que ele chamava ele 

de Sassi loto. Seu Sassi loto!  Dê um pul inho aqui, faz favor!  (Pausa longa; 

em seguida, como quem confidencia algo, abaixa o tom de voz). Aquela 

conversaiada que tava ali  foi  diminuindo, diminuindo, diminuindo... 

(Risos). Que todo mundo queria ver a merda que ia dar... (Solta uma 

gargalhada e se esparrama na cadeira de balanço). E Leão foi . Aí, 

quando chegou lá, aí... Doutor Norberto disse: Seu Sassi loto, que é que 

o Senhor tava fazendo? E ele disse : não... eu tava fazendo um trabalho 

lá na... na... E esse cheiro de álcool? É justamente isso, Doutor. É que 

a gente tá passando umas folhas no mimeógrafo (r indo e falando ao 

mesmo tempo) e eu me sujei  todinho.... Olhe aqui minhas mãos,  como 

tão sujas de álcool, aqui... (Gargalhando). Mas, o Doutor Norberto sabia 

que não era, sabe? Ele chamou que era pra dar mesmo uma chamada 

nele, mas ele foi tão sacana de falar isso aí que o Doutor Norberto 

começou a ri r... e nós também... Que quando e le falou isso aqui é álcool 

do mimeógrafo, a gente começou a ri r também. E todo mundo riu... e não 

teve castigo pra ele não. E ficou isso aí, que quando Leão chegava todo 

mundo dizia que era do mimeógrafo....  [O cheiro de álcool nunca era da 

bebida, então?] Não, não... ele passava o dia tomando cachaça, mas o 

cheiro era do mimeógrafo.   
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7. VER O QUE SE OUVE: ANÁLISE DAS NARRATIVAS 

O objeto de estudo da pesquisa que aqui se realizou, cujos 

resultados agora são apresentados, evidencia certa especificidade: ao 

contrário da análise de uma obra li terária consagrada, já consti tuída e, 

portanto, materializada em um l ivro, sobre a qual se pode debruçar e 

aplicar determinada teoria, no caso dessa pesquisa, o objeto de estudo , 

que são as narrativas orais recolhidas, gravadas em áudio e depois 

transcri tas, foi  materializado concomitantemente e, sobretudo, 

posteriormente à construção do aparato teórico. Mesmo havendo , por  

obviedade, uma pressuposição de que esse objeto de estudo existia e 

que guardava determinadas características  previamente ideal izadas, o 

que vem a ser a hipótese da tese que se defende, surpresas poderiam 

surgir  –  e surgiram –  durante o processo de consti tuição desse objeto de 

análise. 

Tanto por questão de logística quanto por di ficuldade de 

locomoção pelos interiores do Vale do Açu, um número menor do que o 

previsto de narradores foi  visi tado e ouvido, dentre os quais, alguns não 

apresentavam textos orais estruturados como narrativas ou que 

apresentavam conteúdos muito díspares e  inadequados à análise que se 

pretendia e ao que se previu na elaboração do aparato teórico. Assim 

sendo, priorizou-se as narrativas do Sr. Evandro Firmino para a 

consti tuição da anál ise, por possibil i tarem recuperar os principais 

caracteres trabalhados no arcabouço teórico, cujas análises estão 

descri tas no subcapítulo que se segue.    

    



146  

 

7.1. Do pé do Cabugi 

São quatro as narrativas orais que compõem esse grupo de 

textos14: Caçada ao mocó , Romaria a São Francisco do Canindé , Lu iz 

Peba  e É do mimeógrafo , cujas transcrições na íntegra se encontram, 

nesta Tese, no capítulo 6 –  À sombra do Cabugi . Essas narrativas orais, 

gravadas em áudio e depois transcri tas, ganharam materialidade textual  

a parti r do trabalho da memória de um sertanejo sexagenário, chamado 

Evandro Firmino, residente na cidade de Assú, local izada na 

Microrregião do Vale do Açu, no Rio Grande do Norte , cuja infância e 

adolescência transcorreu na Fazenda do Cabugi, localizada no sopé do 

Pico do Cabugi, abraçada pelos municípios de Lajes e Angicos, n o sertão 

potiguar. Mesmo tendo essas narrativas como cenário principal  a 

fazenda em Lajes/Angicos, na microrregião de Angicos, e até o Rio 

Grande do Sul, o ato mnemônico que se material iza pela linguagem a 

narrativa oral  se consti tui  na cidade de Assú, na microrregião do Vale do 

Açu, onde reside atualmente o narrador e que evidencia o deslocamento 

do indivíduo que narra, gerando um distanciamento geográfico em 

relação aos fatos narrados, além do natural  distanciamento temporal .  

As narrativas orais surgiram de conversas, mais do que 

entrevistas, na residência desse senhor, muito alvo, um tanto acima do 

peso, com alguma di ficuldade de locomoção, por problemas de coluna e 

nas articulações dos joelhos; costuma ver a vida passar sentado em uma 

cadeira de balanço,  aproveitando a fresca da tarde, na calçada, defronte 

à sua casa, na cidade. Trata-se de um homem sertanejo típico, apesar 

                                            
14 Esse subcapítulo com suas quatro primeiras divisões, bem como as narrativas nele analisadas, 
compõe na íntegra o artigo Do pé do Cabugi: memória e autobiografia em narrativas orais de um 
sertanejo potiguar, cujo resumo foi aprovado para Comunicação Oral em setembro de 2018 e 
publicação nos anais do VIII CIPA – Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)biográfica, cujo tema 
central é Pesquisa (auto)biográfica, mobilidade e incertezas: novos arranjos sociais e refigurações 
identitárias, evento promovido pela Biograph e sediado pela UNICID – Universidade Cidade de São 
Paulo.   
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da pele branca e da al tura, de olhar penetrante e voz al ta, mas que 

revelou emoção ao rememorar o passado, em especial  ao se referi r ao 

avô, Luiz Peba. Procurei  provocar a f ruição do ato mnemônico para o 

surgimento das narrativas, simplesmente tocando em assunto s que 

remessem ao passado; dessa provocação, as narrativas fruíram com 

naturalidade –  várias – , das quais foram selecionadas as referidas 

quatro, por abordarem elementos como infância, famíl ia, trabalho, 

religiosidade. Nelas, as poucas inserções entre colchetes [...] são 

intervenções orais do pesquisador; as inserções entre parênteses (...)  

são expl icações imediatas, referências a gestos corporais, ênfases 

vocais do narrador e indicação de pausas longas; já as reticências 

representam pequenas pausas e interrupções frasais. Os principais 

aportes teóricos para essa anál ise são  a função social  da memória , as 

nuances entre memória  individual e coletiva, o processo de construção 

do discurso narrativo como um trabalho, a seletividade do processo 

mnemônico, as narrativas orais como fonte al ternativa para a pesquisa 

da história,  a substância fragmentár ia da memória como rastros e 

vestígios do passado, os recursos da performance da voz e da oralidade 

e os traços de autobiografia . 

7.1.1. Narrar a vida por quê, pra quê? 

Como forma artesanal de comunicação, as narrativas orais 

apresentam certa recorrência de recurso da oral idade para introduzir o 

tema a ser tratado, em um processo de interlocução contínuo. Em um 

primeiro momento, há o ti tubeio no sentido de perscrutar o arquivo de 

memória para identi ficar o rastro do que será narrado, no que está 

incluído também um índice de oral idade que se refere expl ici tamente à 

interlocução, como se observa no trecho a seguir, do início da narrati va 

Romaria :  
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Não, isso aí  foi  o seguinte:  quando eu t inha. . .  Eu tav a em Laj es,  
ainda.. .  ( tentando se lembrar).  Eu nasci  em 52 e eu tav a na 
Fazenda do Cabugi ,  em Lajes,  ainda. E eu nem sei  como é que 
é o nome dessa doença hoje.  

A negação inicial , seguida da expressão isso aí fo i o 

seguinte , indicam o início do processo de rememoração e anuncia o 

processo de expl icação, de elucidação de um episódio, que vem a ser o 

corpo da própria narrativa oral . Há, nessa fórmula narrativa que é 

recorrente, um intui to de exempl i f icação a parti r do fato ocorrido no 

passado, mais do que informação pura e simples, a ser transmitida pela 

oralidade, o que é muito mais naturalmente transmitido pelo simples 

contar um episódio ocorrido com o narrador, um caso antigo de famíl ia 

ou da comunidade. A função da narrativa e do ato de narrar passa a ser 

o de registrar um conselho, um ensinamento, um procedimento do 

trabalho cotidiano. O trecho a seguir, da narrativa Caçada , revela essa 

necessidade de o narrador ensinar um procedimento,  de modo didático, 

nesse caso, como se faz certa armadi lha: o mundé .  

Chegav a uma hora como essa agora,  depois de quatro horas,  
que já é mais f r io,  a gente saía pra montar os for jo e os mundé.  
E o que é o mundé? Mundé era. . .  era v ocê encontrar uma pedra 
que era apoiada em cima de um.. .  Quero v er se me lembro bem: 
eu sei  que era uma palheta,  um cambão e a vareta. . .   [Era uma 
armadi lha?]  Era,  era uma armadilha.  Então v ocê arrumav a 
aqui lo e f icav a parecendo um quatro com a ponta da v areta lá  
embaixo (gesto com as mãos apontando para baixo).  Você bota 
um pedacinho de melão,  né,  desse melão Caboclo mesmo, bem 
lá embaixo.  E armav a nessa hora mesmo porque mesmo se v ocê 
pegasse cedo, não dav a.. .    

Na narrativa Romaria , o intento do trecho a seguir é ensinar 

que não há somente um São Francisco:  

E.. .  minha mãe.. . minha av ó era muito. . .  era mui to dev ota,  ela  
e meu av ô, eram mui to dev oto de São Francisco,  por acaso São 
Francisco,  o do Canindé (f r isando o DO -CA-NIN-DÉ),  que é o 
mesmo São Francisco de Assis,  que é o mesmo São Francisco 
das Chagas, né.   Todos esses aí  é o mesmo. Só ex iste um santo 
São Francisco,  mas aí  tem uma demanda de santo,  porque aqui  
é no Canindé.  
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Narrar, então, mais do que um processo de fruição é um 

ofício, em especial  para esses anciãos sertanejos, no sentido de trabalho 

mesmo, como mantenedor não somente da tradição de narrar, não 

somente de manutenção do conteúdo do narrado, mas como manutenção 

da própria função desse indivíduo que narra no íntimo de seu grupo 

social  os exemplos, os processos de t rabalho, os conselhos, a partir de 

analogias e metáforas. A função social  que esses idosos exercem no seu 

grupo é um trabalho , um trabalho contínuo de manutenção, pela 

memória, de narrativas individuais das histórias de si  e do grupo social , 

como referências às di ficuldades vencidas pelos antepassados ou 

vencidas na infância,  como ensinamento pelo exemplo de vida de que é 

possível  sobreviver às di ficuldades, como nesse trecho de Caçada : 

Seca brav a mesmo quando t inha t ido inv erno bom no ano ou 
como agora que passou sete anos sem chov er.  Diz que t inha as 
eras,  as eras de quatro. . .  meu avô dizia que as eras de quatro,  
quer dizer de ano terminado em quatro,  que era bom de chuv a. 
Mas depois v ol tav a a seca, de nov o, até o outro,  e por isso era 
bom se prev eni r.  A pois,  a seca, ele não pegava, graças a Deus.  
Ele nunca, nunca, nunca fez emprést imo em banco. Então que 
é que ele fazia? Ele se prev enia.  Pra v encer essa seca, pegav a 
uns gados,  uns touros grandes,  fortes,  botava debaixo de uma 
manguei ra pra engordar  e v ender pra poder,  com aquele 
dinhei ro,  v encer,  até a próx ima. Pra não i r  em banco, na 
sabedoria dele,  meu av ô é que dizia,  meu avô Luiz Peba.  

Por estarem, por vezes, distantes da força de trabalho 

cotidiana, os anciãos podem se senti r como membro s sem função 

relevante no grupo social . Agarram-se, então, à função de narrar as 

experiências individuais e do grupo;  daí a importância de se valorizar 

essa função social  de lembrar inerente aos mais velhos . Esse ofício de 

lembrar um fato antigo, de verbal izar oralmente um causo  dos 

antepassados é, então, não apenas reportar -se ao passado, mas é 

também reatual izar e reconfigurar esse passado no presente, exercendo 

papel elementar na continuidade da história e da própria vida.  

Narrar os fatos do passado leva ao reconhecimento da 

própria existência, da própria identidade, como processo  contínuo, o que 
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promove também um choque com as transformações ocorridas na 

sociedade, em especial  em função das novas tecnologias.  Quando o 

ancião recorda e verbaliza a lembrança de conteúdos  guardados na 

memória, pode ele reafi rmar sua própria existênci a e entra em 

reconhecimento das transformações ocorridas consigo mesmo com o 

passar do tempo, o que fica evidente no trecho a seguir, de Caçada , que 

faz referência às embalagens, antigamente quase todas de lata, muito 

mais duradouras, hoje quase todas de p lástico, muito mais perecíveis:  

Botav a uma lata de querosene, né,  uma lata de querosene que 
naquela época a gente conhecia como Querosene Jacaré,  como 
essas de hoje,  que v em margarina,  só que não de plást ico,  né.  
Que hoje tudinho é de plást ico,  não dura.  

Quanto à reafi rmação e o reconhecimento da própria 

identidade, a narrativa Caçada  se refere ao hábito de o narrador falar 

al to, o que considera ser uma herança do avô, como personificação da 

própria memória da famíl ia, como forma de reafi rmar o nexo de sua  

própria existência e continuidade do grupo famil iar:  

Ele era conhecido como Luiz Peba, a famíl ia toda tem o apel ido 
de peba.. .  É Moisés Peba, Luiz Peba, que era meu av ô.  Eu 
tenho.. .  até puxei  um pouco desse jei to,  assim a manei ra de 
falar dele,  mui to al to .. .  que o pessoal  v ê e já pensa que a gente 
tá brav o,  que tá gr i tando alguma coisa. . .  não tem nada a v er  
uma coisa com a outra.  

O reconhecimento das transformações ocorridas ao longo 

do tempo pode gerar um confronto entre práticas no passado socialmente 

aceitas e que, na contemporaneidade do narrador, são socialmente 

desaprovadas, o que requer uma correção de direção do discurso, o que 

reveste o fato narrado de um julgamento atual izado, reformulando ideias 

e conceitos, impressões e valorações , práticas e modos de vida. No 

trecho de Caçada , a seguir, é possível  perceber o cuidado de reformular 

o conceito de caça, que hoje pode ser  considerada predatória, conceito 

atual izado em nova perspectiva, agora de preservação ambiental :  
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Tinha muita rol inha.  Era o único local  que t inha água na 
fazenda, então a gente fazia uma taipa,  pra se esconder das 
rol inhas,  tá,  e aí  at i rava na rol inha na bebida delas. . .  aqui lo era 
um cr ime, né,  mas naquela época.. .  e hoje não tem mais,  hoje 
não tem mais. . .  Naquela época t inha com fartura,  t inha com 
fartura. . .  a gente fazia isso aí  e at i rav a na rol inha,  bah! ,  caía 
aquele mundaréu de rol inha.  

Lembrar, para esses anciãos, é uma necessidade inerente 

à própria existência; externar as memórias por meio de na rrativas orais, 

por meio de seus causos, é um ofício que os mantém em contato com a 

identidade do grupo e com a manutenção da vida de maneira ainda útil  

à comunidade. Uma forma de o ancião continuar existindo, e o resultante 

é a manutenção das memórias soc iais individuais e coletivas. 

7.1.2. Rastro e vestígio 

A memória, de fato, serve-se do aparato social  coletivo ou 

individual para se consti tuir e consti tuir suas narrativas, mas é a 

l inguagem oral  que materializa essa memória na história, sob a forma de 

narrativas orais, o que me remete às reflexões que Walter  Benjamin 

desenvolveu sobre rastro, o qual  funciona como uma pegada deixada na 

poeira da existência, passível  de ser detectada e seguida, tanto por 

quem narra quanto por quem ouve a narrativa, a fim de consti tuir o 

percurso gerador daquela rememoração de i ndivíduos no decorrer da 

história de seu lugar e de seu tempo.  O rastro é uma marca de um 

passado que escapa, repleto de brumas, como  presença de uma 

ausência , como reflexão individual teimosa do homem sobre sua 

existência, convergindo para as relações do homem com a coletividade 

e com as marcas do passado que deixaram no presente. O rastro 

costuma teimar em existi r, apesar das opressões e lutas que podem 

surgir para seu apagamento/esquecimento, voluntário ou imposto pelas  

pressões sociais. 
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Esses rastros podem ser bastante concretos –  como a ruína 

de uma igreja, uma cruz na beira da estrada, a marcar a perda de um 

ente querido –  ou mais etéreos –  como a sombra de uma serra, um cheiro 

de pastagem, que surgem como pegadas que a memória percorre  para 

edi ficar uma narrativa oral  sobre o passado . No trecho a seguir, reti rado 

de Caçada , a imagem rememorada da Fazenda na sombra do Cabugi, do 

avô e os tri lhos da Via Férrea são rastros que balizam o caminho da 

memória e, por conseguinte, a própria narrativa , como pegadas a serem 

seguidas:  

Pra não i r  em banco, na sabedoria dele,  meu av ô é que dizia,  
meu av ô Luiz Peba. Era uma pessoa tão intel igente que 
ninguém pode imaginar como é que uma pessoa anal fabeta 
como ele podia ser dono de fazenda. [Como era o nome da 
fazenda mesmo?] Fazenda do Cabugi ,  mesmo.. .  na sombra do 
Cabugi ,  como se diz .  Al i  o vovô e a vov ó começou a v ida deles,  
como, como proprietár io,  na função da Via Férrea.  Na 
construção da Via Férrea.  Ele era daqui  de São Rafael  e a Via 
Férrea v inha v indo lá pra os lados de Lajes.  Tem lá os t r i lhos,  
cê já v iu? até hoje.  Aí  ele começou então a v ender carne de 
bode e rapadura pra os cossacos da v iação, da ferrov ia.  

A imagem de lembrança do avô surge como um ras tro do 

passado –  meu avô é que dizia  –  e é rei f icado no presente, ganha 

materialidade pela nominal ização  –  meu avô Luiz Peba, o que impede 

que a imagem do avô, presente na memória, pereça, ganhando 

concretude na l inguagem ao atribuir um nome a essa imagem 

rememorada. A imagem da via férrea também é um rastro –  na 

construção da Via Férrea  – , vivi f icado no passado e no presente, que 

também ganha materialidade pela linguagem, por meio da especificação 

geográfica –  Ele era daqui de São Rafael e a Via Férrea vinha vindo lá 

pra os lados de Lajes. O questionamento ao interlocutor – Tem lá os 

tr ilhos, cê já v iu? até hoje –  proporciona essa atualização da 

rememoração, do passado ao presente, conservando e atual izando a 

lembrança. A Via Férrea, hoje abandonada, a sombra do Cabugi, o avô 
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e a avó, já falecidos: tudo é perecível , mas se sustentam e perenizam na 

materialidade da linguagem na narrativa oral . 

A memória, como arquivo das imagens do passado, não é 

acabada e pronta: ela é composta por f ragmentos de memória, vestígios 

de fatos e episódios que, quando provocados e organizados pela 

l inguagem, ganham substância.  O trecho a seguir, retirado de Romaria , 

evidencia que, por meio de fragmentos, como vestígios , o narrador 

procura soprar a poeira que o tempo depositou sobre a memória,  

t i tubeando em contar, para aclarar uma lembrança e consti tuir, pela 

logic idade  da l inguagem, uma narrativa coerente. Veja -se:  

É, é,  isso,  i sso,  isso. . .  Não, isso aí  foi  o seguinte:  quando eu 
t inha. . .  Eu tav a em Lajes,  ainda.. .  ( tentando se  lembrar).  Eu 
nasci  em 52 e eu tav a na Fazenda do Cabugi ,  em Lajes,  ainda.  
E eu nem sei  como é que é o nome dessa doença hoje.  Eu sei  
que naquela época chamav a de crupe. E crupe era uma doença 
danada que dav a na garganta,  é. . .  e que essa doença ela dav a, 
ela tomav a de tal  forma que.. .  que ela fechava a garganta e a 
pessoa morr ia,  morr ia sem ar,  entendeu? Era mui to comum 
naquela época, não só pessoas pequenas não, cr iança não:  
adul to também acontecia isso.  E eu peguei  crupe.  

As repetições, típicas da oral idade –  É, é, isso, isso, isso.. .  

–  são a material ização na linguagem dos ti tubeios da memória, 

perscrutando vestígios e fragmentos para encontrar um rastro coerente 

para compor o episódio a ser narrado; a imagem antiga da cidade de 

Lajes –  eu tava em Lajes, a inda  e Eu nasci em 52  –  são rastros,  como 

demarcação geográfica e temporal  concreta, que pavimenta o percurso 

do que precisa ser narrado; o nome fugidio da doença que acometeu o 

narrador na infância –  Eu nem sei como é o nome dessa doença hoje  –  

é um vestígio fragmentário de um passado vivido pelo indivíduo, cuja 

narrativa no presente se consti tui  pelas impressões e informações de 

outras vozes, evidenciada na linguagem pela sequência expl icativa e 

dialógica –  E crupe era uma doença danada que dava na garga nta, é.. .  

e que essa doença ela dava, ela tomava de tal forma que... que ela 

fechava a garganta e a pessoa morr ia,  morria sem ar, entendeu? . Então, 
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os rastros, mesmo que fragmentados, surgindo como vestígios fugidios 

do passado, impelem o trabalho da memória que, por meio do trabalho 

com a l inguagem, material iza a rememoração em uma narrativa oral  

viável . 

Essas noções sobre rastro  e vestígio se aproximam das 

noções de Benjamin, que considerou o vestígio como  aparecimento de 

uma proximidade distante  e que esse vestígio é o que leva quem narra a 

tomar posse do que é lembrado; a aura é o que, desse algo do passado 

que é lembrado, apossa-se de quem rememora um episódio. No trecho a 

seguir, extraído de Romaria ,  a imagem do avô rezando e chorando na 

Basíl ica do Canindé que emociona o narrador surge em meio à narrativa 

sobre a avó; essa imagem é um vest ígio do qual o narrador tem a posse, 

mesmo que esvaecido.  

Que ela,  que minha av ó. ..  tanto assim que de coisas que ela  
fez, de,  de promessas que ela fez,  de graças alcançadas e ela  
t inha aquela fé tão grande.. .  ( tentando se lembrar).  Foi  a única 
vez que eu v i  meu av ô chorar (gesto enérg ico,  com o punho 
fechado).  Nem com as secas brav as daqui  eu nunca v i meu av ô 
chorar.  Mas lá na Catedral ,  na Basí l ica do Canindé,  ele  
ajoelhado lá,  rezando e as lágrimas caindo assim e ele 
deposi tando a contr ibuição dele lá pro santo,  né,  dev ido à fé 
que ele t inha em São Francisco.  

O seu rememorar tem tal  aura de emotividade em relação 

à lembrança do avô –  sempre heroicizado como um ser tanejo forte e 

vivaz –  que é aura da lembrança que toma posse instantaneamente do 

narrador, por meio de uma emoção instantânea, diante da imagem do 

avô chorando rei f icada pela voz, pela linguagem –  Nem com as secas 

bravas daqui eu nunca vi meu avô chorar. Mas lá na Catedral, na Basí l ica 

do Canindé, e le ajoelhado lá, rezando e as lágr imas caindo assim .    

Desse modo, um vestígio do passado pode invadir o 

presente na narrativa, como forma de materializar o passado narrado no 

presente, como se testasse sua veracidade e sua continuidade. Isso se 

evidencia nesse trecho de Caçada , quando a lembrança da caçada de 
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preá surge como um rastro, e seus fragmentos de memória, como 

vestígios –  como poeira de memória  requerendo ser soprada – , 

conduzem à lembrança do presente, de que o primo ainda vive na mesma 

fazenda, o que poderia ser uma prova concreta da continuidade do 

passado de caçadas a preás, mas é fragmento que não se consti tui  como 

um todo, já que mesmo a lembrança atual izada do primo não pode 

comprovar que a tradição de caçar e comer preá continue na atualidade, 

tornando a informação incerta:  

Eu não, não sei  nem se ex iste mui to preá. . .  Com essas secas e 
essa quant idade de,  de,  de coisas que a gente tem v isto por  
aqui ,  eu acho di f íci l .  Não sei ,  acho que não sei  di zer.  Porque 
eu não acompanho mais o dia -a-dia do pessoal  dos inter iores 
aí ,  né.  Nem meu primo Gilson,  que ainda v ive lá,  no Cabugi . . .  
nunca mais que eu ouv i  alguém falar que comeu um preá 
torrado com arroz,  né. . .  

Nesse trecho a seguir,  de Romaria , a lembrança de ter  

f icado sem cortar o cabelo, que era a promessa da mãe, faz surgir uma 

reminiscência mais etérea, menos concreta, mais escorregadia à captura 

da memória completa, que é o fato de ter sido vestido com roupa de frade 

para pagar a promessa.   

E assim foi . ..  tanto assim que em 57, eu já tava com cinco anos 
de idade quando papai  e mamãe resolv eu me lev ar ao Canindé.  
E eu tav a sem cortar o cabelo até então.  Cabelo grande, e. . .  
mandaram fazer uma, uma, uma, uma roupa de f rade.. .  me 
vest i ram de f rade (r isadas).  Me v est i ram de f rade e a  gente foi  
pro Canindé.  

A memória da ida à Canindé para qui tar a promessa ao 

santo de devoção da famíl ia se forma a parti r de fragmentos, vestígios –  

tanto assim que em 57, eu já tava com cinco anos de idade quando papai 

e mamãe resolveu me levar ao Canindé. E eu tava sem cortar o cabelo 

até então. Trata-se de um rastro etéreo, composto por vestígios, 

fragmentos de uma lembrança completa em ruína e i rrecuperável no seu 

todo, mas que se materializa  na coerência da linguagem. A imagem de 

ter sido vestido de frade –  mandaram fazer uma, uma, uma, uma roupa 
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de frade... me vestiram de frade (r isadas)  –  também é um fragmento a 

compor a imagem desse quadro, mas também funciona como uma quebra 

da severidade da religiosidade envolvida na cena, pelo riso que a 

susci tação da imagem da vestimenta de frade provoca.  

Esses trechos exempl i f icam que a memória se edi fica pela 

l inguagem, como um fenômeno de l inguagem, por  meio de uma narrativa 

oral , de um relato oral ; mas o fenômeno da l inguagem, por mais complexo 

que seja, é incapaz de comunicar a pleni tude das ações humanas no 

mundo. Os fragmentos de memória, os vestígios do passado atualizados 

no presente fazem parte de um esforço no sentido de elaborar um painel  

do passado no presente que jamais poderá se configurar como uma 

unidade perfei ta. Então, a consti tuição dessa l inguagem narrativa desses 

sertanejos emerge das condições de percepção dos signi ficados 

diversos e si tuacionais que têm os objetos, espaços, pessoas , enfim, o 

mundo que os cerca.  

7.1.3. Ver o que se ouve, ouvir o que se vê  

Há um processo intencional e um trabalho envolvido na 

edificação das narrativas orais  de episódios e acontecimentos nas 

vivências individuais e coletivas, além de um processo de reconstrução 

desse fato, no qual a memória desempenha papel fundamental , mas o  

que promove contornos e material iza esse fenômeno social  sensível  é a 

voz e a performance vocal e corporal  do narrador, identi ficáveis no ato 

de narrar oralmente. Esse fenômeno de l inguagem, material izado pelo 

ato de narrar oralmente,  apresenta aspectos que o circunscreve no 

terri tório artístico, mas em especial , destacam-se aqueles que o inserem 

mais próximo do caráter uti l i tário e funcional da memória . 

Como as narrativas orais não apresentam a mesma fixidez 

que as narrativas escri tas –  como os romances, os contos,  os poemas 
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narrativos, mais faci lmente anal isáveis em seus caracteres estéticos  –  

elas necessi tam de outro olhar analít ico para dar conta de sua 

complexidade. Qualquer que seja o objetivo da anál ise que se pretenda, 

considerar a narrativa oral como fenômeno da voz e performance vocal 

e corporal  é fundamental .  

Sendo assim, por  ser di to através de performance da 

oralidade, por não ter uma forma fixa, por ser sempre uma versão 

renovada a cada novo ato de narrar, a cada contexto,  a cada 

apresentação, inclusive a cada narrador que assuma a performance 

narrativa por seu turno, o texto oral  pode ser associado à 

imprevisibil idade quanto à forma e à maleabi lidade diante de qualquer 

padrão estabelecido: interessa narrar o fato e atender à determinada 

função social  inerente ao momento –  registrar um fato na memória dos 

ouvintes; ensinar determinado comportamento –  como se faz um mondé 

(armadi lha); heroicizar um grupo ou indivíduo –  destacar a relevância 

regional da famíl ia e a astúcia e força do avô Luiz Peba – , entre outros.  

Além de exteriorizar, por meio do aparato do arquivo 

memorial , as relações sociais e uma noção individualizada do fato 

narrado, as narrativas orais podem dar voz às variantes l inguísticas orais 

comuns ao grupo, dissolvendo a dicotomia entre l íngua e fala, 

registrando, quando transcri tas, aspectos inerentes a uma variante.  

Muitos são os vocábulos e expressões típicas da região geográfica e do 

grupo social  e verbetes em desuso pelas novas gerações. Termos e 

expressões como corregê , mundé , fojo , reti radas da narrativa Caçada , 

ci rcunscrevem-se no ambiente discursivo próprio das caçadas, dos 

caçadores; assim como a expressão calça de pega-bode ,  descreve um 

tipo de vestimenta para crianças que não é usual mais nas cidades , o 

que, por conseguinte, torna a expressão pouco usual, inclusive dentro 

do grupo social ;  e o uso de diminutivos, como a forma espinzin , próprio 

da variante regional nordestina.  
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[ . . . ]  tanto assim você só armav a depois que o sol  já começav a 
a sumir,  já começav a a f icar mais f r io e ia mui to cedo, quatro e 
meia da manhã, pra corregê, como o pessoal  fala por aqui ,  as 
pedras,  e,  e os mundé e os fojos,  pra pegar os preás.  Nos fojos 
você pegav a os preás v ivos. . .  

Quando eu comecei  a usar calça comprida,  só que a calça 
comprida não era até bem embaixo não, era até aqui  em cima, 
mais ou menos, que era calça de pega-bode porque, porque ela  
não era tão baixa assim, né.  Porque era justamente a roupa que 
permi tia você correr dentro dos,  dos,  aqui  nos matos,  né,  que 
tem mui ta galhada, mui to espinho. E a gente corr ia sem se 
enroscar num espinzim sequer!  (gesto com o dedo em r iste).  

As expressões orais podem se adaptar às circunstâncias 

discursivas, mas podem ser relativamente fixas, quanto ao grupo social , 

como um dialeto inteligível  e útil  às interações linguísticas daquelas 

pessoas, e também como um idioleto, isto é, uma variante que é própria 

de um indivíduo específico. 

Nas narrativas cuja voz é o suporte para sua di fusão, p ode 

haver também certa imprecisão, em especial  quanto às demarcações 

históricas convencionais, como datas e lugares geográficos, além de 

rei terações de palavras e expressões, bem como incidência de 

repetições, além de certa teatral idade em sua di fusão , o que a análise 

da performance da voz permite investigar. Como as narrativas orais são 

gravadas em áudio e depois transcri tas, marcas l inguísticas permitem 

entrever a performance da voz.  O trecho a seguir, reti rado de Romaria ,  

revela esses traços da oralidade . 

É, é,  isso,  i sso,  isso. . .  Não, isso aí  foi  o seguinte:  quando eu 
t inha. . .  Eu tav a em Lajes,  ainda.. .  ( tentando se lembrar).  Eu 
nasci  em 52 e eu tav a na Fazenda do Cabugi ,  em Lajes,  ainda.  
E eu nem sei  como é que é o nome dessa doença hoje.  Eu sei  
que naquela época chamav a de crupe.  

Há um tanto de imprecisão na demarcação geográfica e 

temporal  –  Não, isso aí fo i o seguinte: quando eu t inha...  Eu tava em 

Lajes, ainda...  –  e também quanto ao nome exato da moléstia que 

acometeu o narrador quando criança  –  E eu nem sei como é que é o 

nome dessa doença hoje. Eu sei que naquela época chamava de crupe  
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– , além das repetições de vocábulos –  É, é, isso, isso, isso...  –  que 

indicam certo ti tubeio em busca da exatidão possível  sobre o episódio 

narrado. 

Ainda nesse outro trecho de Romaria , que se segue, pode-

se perceber algo que é recorrente nas narrativas cuja voz é o suporte: a 

repetição de conjunções, preposições, pronomes, advérbios, entre 

outros recursos discursivos, como forma de dar sequência à narrativa e 

não perder o fio condutor do discurso, além de rei teração de expressões 

que se julga relevante, como Via Férrea , por exemplo.  

Al i o v ovô e a vovó começou a v ida deles,  como, como 
proprietár io,  na função da Via Férrea.  Na construção da Via 
Férrea.  Ele era daqui  de São Rafael  e a Via Férrea v inha v indo 
lá pra os lados de Lajes.  

A narrativa oral  se configura como uma performance com 

um intui to que não é estético, fundamentalmente, mas de atingir a 

inteligibi l idade dos ouvintes e garanti r a audiência; no mesmo compa sso, 

deve seguir a investigação e anál ise dessas narrativas. Uma 

performance narrativa oral  necessi ta recorrer a um repertório vocabular 

e temático comum, reconhecível  pela audiência ; daí a util ização de 

certas fórmulas verbais recorrentes, expressões típi cas, verbetes e 

gírias próprias do grupo social  ou da região geográfica, como no trecho 

de Caçada.  

É mais esperta,  então ela ia pela lateral ,  como ela encontrav a 
a lata ela ia simbora,   porque não t inha como roubar,  né.  E a 
gente pegav a naquele fojo o preá .  Só que era perigoso, no outro 
dia,  pra corregê porque v ocê met ia a mão al i  dentro sem saber  
o que é que t inha,  e podia ter cobra.  O perigo da cobra,  
entendeu? Eu era menino,  menino de tudo, menino buchudo,  
como se diz,  né. . .  (uma r isada).  

Expressões como simbora , corregê ,  menino de tudo ,  

menino buchudo , que são típicas no grupo social  e que podem soar 

estranhas ao públ ico em geral , inclusive ao entrevistador, são marcas de 

oralidade e registros da performance daquele narrador, como o 
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formulismo  referido por Paul Zumthor.  Além disso, essa recorrência de 

expressões na oral idade de um grupo, mesmo que evidente em um 

indivíduo, são registros de uma identidade l inguística, justamente por  

representar um repertório discursivo comum, por pertencer ao de pósito 

verbal e cul tural  coletivo , ainda que se configurem como índices de 

oralidade. 

As narrativas orais dos episódios de vida estão a serviço 

da ação, como se observa no trecho de Romaria , a seguir.  

E aí  minha mãe fez essa promessa, e aí  um dia,  segundo  o que 
ela contav a, segundo o que ela contav a. ..  eu botei  como se 
fosse uma, uma, uma clara de ov o pra fora,  assim (gesto com  
as mãos em concha),  dei  uma, uma tossida assim muito forte,  
assim bru,  bru,  bru e pum, botei  uma clara de ov o. ..  ela disse 
que era do tamanho de uma colher,  de uma colher de sopa, né.  
Botei  aqui lo pra fora e f iquei  bom.. .  e f iquei  bom. [O Senhor  
acredi ta que foi a promessa, a fé de sua av ó que o curou?] Ah,  
logicamente que ela tav a fazendo mil  e uma coisas. . .  fazia um, 
um...  dav a um remédio casei ro,  dav a um remédio disso,  aquelas 
coisas todinhas,  mas, da força da,  da,  da,  da fé. . .  O que é o 
que se acha que me curou,  que foi  São Francisco,  né.  

É possível  perceber a predominância do discurso direto,  

além da ênfase na ação: tanto a mãe quanto o narrador criança estão 

sempre em ato contínuo, em ação –  a mãe: fez/tava fazendo/fazia/dava ;  

o narrador criança: eu botei, dei uma tossida  –  mesmo quando o narrador 

ancião é provocado a expl icar, a detalhar algo, o que geraria um texto 

de base mais descri t iva que narrativa, embora trechos descri t ivos e 

expositivos sejam recorrentes nessas narrativas.  Igualmente, as falas –  

tanto do narrador quando se coloca como personagem, quanto dos 

demais envolvidos no episódio –  são inseridos por índices de tomada e 

retomada do discurso de modo bem claro e demarcado, sob a forma de 

verbos de elocução.  

Tanto que eu,  assim, que dizem as más l ínguas,  né,  que eu 
t inha o cabelo meio aloi rado, meio av ermelhado, né,  e aquele 
cabelo cresceu e f icav a cacheado, aqueles cac hos,  assim, 
então eu passav a e o pessoal :  ah,  essa menina,  essa menina. . .  
aí  eu mostrav a o pinto na calça pra mostrar que eu não era 
menina,  né.  (segura o fundo calça e r i ) .  Mas, isso é conv ersa 
de que se fala,  que eu não lembro disso aí  não (mais r isadas) .  
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Mas aí  o pessoal  começou a dizer:  ah,  mas tem assim um ataio 
na fazenda de fulano, tem um ataio na fazenda de fulano, pá -
pá-pá-pá. . .  

Nesses dois recortes de Romaria  é possível  perceber essas 

tomadas e retomadas do discurso, seja com verbos de elocução, s eja 

pelo próprio contexto discursivo : dizem as más línguas; eu passava e o 

pessoal: ah,  essa menina, essa menina...; isso é conversa de que se 

fala; aí o pessoal começou a dizer: ah, mas tem assim um ataio na 

fazenda de fulano.  Esse procedimento de idas e vindas na tomada e 

retomada do discurso, como recurso elementar da oral idade, também faz 

parte da performance da voz.  

É razoável considerar que uma narrativa oral  é, sobretudo, 

uma ação performática como forma de concretizar aquilo que é virtual , 

algo que está circunscri to apenas na memória.  Isto é, aspectos narrados 

que mereçam ou exi jam certa concretude para garanti r a intel igibil idade 

podem requerer um gesto vocal ou um gesto corporal  que material ize o 

que é virtual . Uma narrativa oral gravada em áudio e  depois transcri ta 

não consegue recuperar a pleni tude das ações vocais e corporais, que 

são infini tas, repletas de nuances e matizes da performance da voz e do 

corpo de quem narra oralmente um acontecimento um episódio.  

O entrevistador recupera muito dessas nuances na 

transcrição, mas nunca por completo, mas certos aspectos na vocal idade  

e no gesto podem ser demarcados no registro escri to do que foi d ito  e 

do como foi d ito . É o que se veri fica em diversos trechos das narr ativas 

aqui analisadas, das quais selecionei os recortes a seguir por 

apresentarem um bom tanto dessa performance, tanto no gesto corporal , 

entre parênteses, quanto na l inguagem, com suas inter jeições e 

onomatopeias, o que quase possibi l i ta entrever, mesmo na escri ta, a 

expressão facial  de descontração ou de comoção do narrador.  

De Caçada :  
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Então v ocê arrumav a aqui lo e f icava parecendo um quatro com 
a ponta da v areta lá embaixo (gesto com as mãos apontando 
para baixo).  

E a gente corr ia sem se enroscar num espinz im sequer!  (gesto 
com o dedo em r iste).  

E é mui to gostoso,  agora é como hoje v ocê comer arr ibaçã,  
codorna, aquele negocinho, né. . .  (menção com as mãos ao 
tamanho das av es) Arr ibaçã é que, que a gente tem mui to aqui  
no período, no período de postura delas,  que v ai  naquelas 
nuv ens,  aquelas nuv ens de arr ibaçã v oando, que a gente 
matav a, que era uma judiação.  

Naquela época t inha com fartura,  t inha com fartura. . .  a gente 
fazia isso aí  e at i rav a na rol inha,  bah! ,  caía aquele mundaréu 
de rol inha.  

Elas parav am nos galhos. . .  ou v ocê passava um grude nos 
galhos que v ocê sabia que elas pousav am pra dormir e ela 
f icav a al i ,  não saía mais,  aí  era só apontar a lâmpada e ia com 
um porret inho e ia pá,  pá,  pá,  e elas iam caindo.. .  Não t inha 
coisa melhor,  de noi te. . .  

De Romaria :  

[O Senhor tem saudade dessa época?] Ah, tenho, e muita,  né.  
Tenho porque a gente v ai  chegando numa idade, né. . .  Mudou 
completamente. . .  (o tom de v oz parece mais melancólico).  Hoje,  
hoje,  hoje a v ida no inter ior é completamente diferente da minh a 
infância,  adolescência. . .  até os idos de 1970, mais ou menos,  
aí  hoje é muito dif íci l  v ocê ter a terra pra cuidar,  e pra coisar.  

[ . . . ]  ah,  essa menina,  essa menina. . .  aí  eu mostrav a o pinto na 
calça pra mostrar que eu não era menina,  né.  (segura o fundo 
calça e r i ) .  

[ . . . ]  eu botei  como se fosse uma, uma, uma clara de ov o pra 
fora,  assim (gesto com as mãos em concha),  dei  uma, uma 
tossida assim mui to forte,  assim bru,  bru,  bru e pum, botei  uma 
clara de ov o. . .  ela disse que era do tamanho de uma colher,  de 
uma colher de sopa, né.  Botei  aqui lo pra fora e f iquei  bom.. .  e 
f iquei  bom. 

A performance narrativa oral  se condiciona pela tradição 

cul tural  –  já  que o narrador se coloca na condição de detentor de saberes 

ancestrais guardados no arquivo de memória –  e também se condiciona 

si tuacionalmente –  já que a performance narrativa se concretiza em uma 

si tuação de interação discursiva específica em que narrador e 

plateia/ouvinte desempenham seus papeis teatralmente . Como quando 

um narrador serra os punhos ao se referi r à força de trabalho de um 
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antepassado; ou quando soletra certa palavra para frisar a relevância do 

conceito que ela engloba na narrativa, como no trecho a seguir, de 

Romaria , para fr isar a especificidade do São Francisco de que os pais e 

avós eram devotos.  

E.. .  minha mãe.. . minha av ó era muito. . .  era mui to dev ota,  ela  
e meu av ô, eram mui to dev oto de São Francisco,  por acaso São 
Francisco,  o do Canindé (f r isando o DO -CA-NIN-DÉ),  que é o 
mesmo São Francisco de Assis,  que é o mesmo São Francisco 
das Chagas, né.  

Evidencia-se que a narrativa oral  não é somente um 

registro acústico: é fruto de um trabalho performático com a voz e com o 

corpo, realizado de forma del iberada, mas mais ou menos consciente.  

Ela ul trapassa o curso comum dos acontecimentos, gerando u ma marca, 

uma identidade própria do narrador ou da comunidade que narra um 

mesmo fato, como no caso de expressões, gír ias, termos, expressões 

faciais e gestos condicionados. A performance da voz e do corpo atua 

tanto quanto a linguagem para promover identi dade, signi ficado, 

compreensão e gerar sentidos.   

7.1.4. Quem é o “eu” na narrativa?  

As narrativas orais com as quais me deparei  nesta 

pesquisa não são elementarmente autobiografias, dado que as 

autobiografias apresentam características específicas que di ferem da s 

especificidades das narrativas orais. De modo geral , a  história oral  dos 

grupos e indivíduos comuns não se configura como autobiografias, que 

costumam ser textos escri tos por autoridades cul turais, pol íticas, ícones 

das sociedades que escrevem sobre suas vidas, sobre suas 

experiências, reconhecendo-se e dando claramente a conhecer que 

escrevem sobre si  mesmos. Mas as narrativas orais podem, por analogia, 

serem aproximadas de alguns elementos próprios da teoria sobre os 

textos autobiográficos, já que, por intermédio da memória das 
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experiências vividas pelo narrador  é que se dá a conhecer uma verdade  

da história dos espaços, dos indivíduos e dos grupos sociais , a parti r de 

uma voz que se assume como geradora da narrativa e conteúdo do que 

é narrado.  

As narrativas que recolhi  e registrei  não são 

autobiografias, ipsis l itter is,  como tratado por Lejeune  (2014), que se 

referiu à escri ta, precisamente por  serem narrativas orais, mas é 

possível  aproximar analogamente a anál ise dessas narrativas que recolhi  

e registrei  às reflexões contidas na obra de Lejeune. De início, nas duas 

narrativas analisadas (Caçada  e Romaria), já  é possível  perceber esse 

caráter relacional, não somente entre autor e narrador, mas também 

entre narrador e ouvinte/pesquisador, pela presença de referentes como 

olhe bem , isso aí fo i o seguinte  e pra você ter uma ideia/entendeu ,  além 

da presença da primeira pessoa do discurso –  representada pelo 

pronome eu  e pela expressão pronominal a gente  que referenciam ao 

ouvinte/pesquisador que o que se narra é um episódio da vida do 

narrador, autobiográfica, portanto. Veja -se nos trechos a seguir, primeiro 

de Caçada  e depois de Romaria .  

Ah, eu lembro sim, lembro sim.. .  Olhe bem: meu av ô,  graças a 
Deus, ele não sof r ia tanto com a seca, ele t inha como se v i rar 
e a gente nunca, graças a Deus, nunca, nem, nem, nem os 
netos,  assim, passamos necessidades com a seca, não. Mas 
era comum a gente,  os meninos,  aprov ei tar aqui ,  com esse 
mundão de pedra e de,  de,  de terra pra ser explorado.  

É,  é,  isso,  i sso,  isso. . .  Não, isso aí  foi  o seguinte:  quando eu 
t inha. . .  Eu tav a em Lajes,  ainda.. .  ( tentando se lembrar).  Eu 
nasci  em 52 e eu tav a na Fazenda do Cabugi ,  em Lajes,  ainda.  

Pra v ocê ter uma ideia, pra ele consegui r arrumar um pouquinho 
de ref resco assim, na v ida dele assim, quando a doença v inha 
pra quebrar mesmo, ele t inha que dormir em cima de folha de 
bananei ra que era mais f resquinho, entendeu? 

O narrador assume que a narrativa surge de sua memória 

ao afi rmar Ah, eu lembro sim/Quando eu t inha . Ele estabelece um 

processo de interlocução ao sol ici tar ao entrevistador que fique atento 
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ao que vai  narrar ou ao questionar se o interlocutor entendeu; 

posteriormente, passa a se referi r em terceira pessoa –  meu avô, graças 

a Deus, ele não sofria tanto com a seca, ele tinha como se virar /pra ele 

conseguir arrumar um pouquinho de refresco assim, na vida dele assim ;  

em seguida, retoma a primeira pessoa, sob a forma “a gente” –  e a gente 

nunca, graças a Deus, nunca, nem, nem, nem os netos, assim, passamos 

necessidades com a seca, não. Mas era comum a gente, os meninos,  

aproveitar aqui. Mesmo a voz passeando pelas pessoas do discurso, o 

narrador deixa ver que narra a parti r de suas memórias e sobre fatos e 

episódios de sua infância.   

É necessário, na anál ise dos recursos linguísticos nas 

narrativas orais, a aderência identi tária entre o conteúdo do narrado e 

quem assume a voz narrati va; identidade que deve ser buscada nas 

especificidades de uma narrativa oral recolhida junto a  um indivíduo que 

vivenciou determinado fato e que o reconta, recorrendo à memória. Em 

Romaria , trecho a seguir , há inserções que tornam inexorável a relação 

de identidade entre quem narra –  o narrador ancião –  e a criança –  

personagem como representação mnemônica do narrador na infância.  

E eu peguei  crupe, né,  e tav a naquela:  o pessoal  lutando, é. . .  
e eu pererecando,  né,  v ai  aqui  v ai  acolá,  v ai  aqui  v ai  acolá. . .  
E. . .  minha mãe.. . minha av ó era muito. . .  era mui to dev ota,  ela  
e meu av ô, eram mui to dev oto de São Francisco,  por acaso São 
Francisco,  o do Canindé (f r isando o DO -CA-NIN-DÉ),  que é o 
mesmo São Francisco de Assis,  que é o mesmo São Francisco 
das Chagas, né.    

Note-se a relação referencial  dos pronomes pessoais e 

possessivos de primeira pessoa: de início, o pronome pessoal eu  

identi fica o narrador-criança, o personagem do narrado, o sujei to do 

enunciado – E eu peguei crupe, né ; depois, o uso dos pronomes 

possessivos de primeira pessoa minha/meu –  E... minha mãe... minha 

avó era muito... era muito devota, ela e meu avô, eram muito devoto de 

São Francisco.  O trecho expl icativo sobre São Francisco  –  por acaso 
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São Francisco, o do Canindé (fr isando o DO-CA-NIN-DÉ), que é o mesmo 

São Francisco de Assis, que é o mesmo São Francisco das Chagas, né  

– , apesar de não apresentar expl ici tamente a primeira pessoa do 

discurso, pode-se inferi r que se trata de uma reflexão  do narrador-

ancião. Há aí uma voz narrativa identi ficada com o narrador experiente, 

o que é recorrente por toda a narrativa, di ferentemente de outros trechos 

em que a memória narrativa recorre às impressões e emoções da 

infância, o narrador-criança, que é o conteúdo da enunciação, desde o  

início referendada. 

Há que se exigir de um relato de caráter autobiográfico que 

se baseie na razoabi lidade e coerência dos fatos que um indivíduo narra 

sobre si  mesmo, sobre sua existência; que seja possível , pela l inguagem 

narrativa, extrair uma lógica ao mesmo tempo retrospectiva e 

prospectiva, imprimindo consistência e constância , estabelecendo 

relações inteligíveis, de causa, efei to entre os episódios .  

Ele era conhecido como Luiz Peba, a famíl ia toda tem o apel ido 
de peba.. .  É Moisés Peba, Luiz Peba, que era meu av ô.  Eu 
tenho.. .  até puxei  um pouco desse jei to,  assim a manei ra de 
falar dele,  mui to al to.. .  que o pessoal  v ê e já pensa que a gente 
tá brav o,  que tá gr i tando alguma coisa. . .  não tem nada a v er  
uma coisa com a outra.  

Nesse recorte de Caçada , o narrador discorre 

i lustrativamente sobre os antepassados, em especial  o avô –  Ele era 

conhecido como Luiz Peba, a famíl ia toda tem o apel ido de peba... É 

Moisés Peba, Luiz Peba, que era meu avô  – , mas deixa entrever nesse 

discurso, aparentemente sobre uma terceira pessoa, que está de fato 

definindo um aspecto de sua personalidade na atual idade , ao 

estabelecer uma comparação dos trejei tos do avô consigo mesmo –  Eu 

tenho... até puxei um pouco desse je ito, assim a maneira de fa lar de le,  

muito a lto...  – , o que se torna uma verdade de sua existência revelada 

pela voz narrativa, uma herança de famíl ia , atribuindo a terceiros um 
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julgamento comum aos tre jei tos do avô e dele, igualando -os –  que o 

pessoal vê e já pensa que a gente tá bravo, que tá gr itando alguma 

coisa... não tem nada a ver uma coisa com a outra.  Novamente, a 

narrativa que na superfície pode parecer sobre terceiros, na verdade 

revela aspectos autobiográficos por, ao fazer analogia entre a 

personalidade dos antepassados e a atual idade do narrador, deixar  

entrever uma narrativa em que o eu  está no centro do conteúdo narrado.  

Esse eu  não será uma instância narrativa constante, mas 

em uma narrativa oral  de um fato vivenciado por um indivíduo, a 

presença de um eu  como enunciador e a fixação de instâncias narrativas 

que revelem a participação (ou coparticipação) no fato narrado já pode 

evidenciar um traço de autobiografia .  

Chegav a uma hora como essa agora,  depois de quatro horas,  
que já é mais f r io,  a gente saía pra montar os for jo e os mundé.  
E o que é o mundé? Mundé era. . .  era v ocê encontrar uma pedra 
que era apoiada em cima de um.. .  Quero v er se me lembro bem: 
eu sei  que era uma palheta,  um cambão e a vareta. . .  

Nesse trecho de Caçada , não há autodenominação 

constante; na verdade, o que há é uma variabil idade do eu  que surge 

como a gente , você , se me lembro , eu sei, mas todos confluem, se 

considerarmos a enunciação, para um eu narrador. E não sejamos 

i ludidos: esse você  representa, no relato narrado de memória, o próprio 

narrador, perscrutando no arquivo de memória as reminiscências sobre 

como fazia suas armadi lhas de caça.  

Por ser uma autobiografia um texto essencialmente 

referencial , isto é, um discurso que tem como referente um indiv íduo ou 

episódio da existência empírica desse indivíduo, é preciso considerar 

que também nas narrativas orais sobre si  mesmo, haja uma relação 

referencial  intrínseca elementar entre o autor, o narrador e a pessoa 

sobre quem se escreve/fala, o que pode se apresentar em camadas na 

l inguagem, na materialidade textual : na camada mais superficial  está o 
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personagem, aquele sobre quem se narra, que vem a ser explíci to por 

um eu ,  um a gente ,  um nós,  como aspecto inerente ao enunciado ; em 

uma camada mais profunda, que exige uma perscrutação mais atenta,  

surge a voz que narra e que pode assumir diversas nuances , passear 

pela narrativa, como instância da enunciação; na camada mais externa 

está o autor/narrador, como ser  empírico perfei tamente identi f icável . Por  

sua natureza referencial , o texto de caráter autobiográfico deve se 

prestar a um teste de val idade, já que propõe fornecer informações a 

respeito de uma real idade externa ao texto , a qual permite uma 

veri f icação: um fato da vida de um indivíduo, narrado oralmente por ele 

mesmo, tendo a primeira pessoa no enunciado, ainda deve ter raízes 

bem plantadas numa real idade veri f icável.  

As narrativas orais autobiográficas em questão, Caçada  e 

Romaria , por serem referenciais, permitem essa prova de veri f icação 

pela realidade externa ao texto, haja vista que  existe uma fazenda do 

Cabugi , visível  em placas ao largo da Rodovia BR-304, próximo ao 

município de Lajes;  existe uma estrada de ferro inacabada e desativada 

em Lajes;  existe uma romaria anual a Canindé; em Canindé existe uma 

Basíl ica com um espaço para os ex-votos; existe um Evandro Firmino 

que é neto de Luiz Peba que foi  o proprietário da referida fazenda. Esse 

confronto com a real idade valida os fatos narrados por sua relação 

referencial  com a real idade veri ficável .  

Como esse narrador ancião relata oralmente um fato de sua 

infância, o sujei to da enunciação não deve ser confundido com o sujei to 

do enunciado, já que as emoções, reações, experiências de vida do eu-

autor-narrador  se di ferem das emoções, reações, experiências de vida 

do eu-personagem . Isso se dá em virtude da distância temporal  entre a 

ação de narrar e o que é narrado, mas não se perde, contudo, a 

fidelidade referencial  requerida pela autobiografia.  
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E é mui to gostoso,  agora é como hoje v ocê comer arr ibaçã,  
codorna, aquele negocinho, né. . .  (menção com as mãos ao 
tamanho das av es) Arr ibaçã é que, que a gente tem mui to aqui  
no período, no período de postura delas,  que v ai  naquelas 
nuv ens,  aquelas nuv ens de arr ibaçã v oando, que a gente 
matav a, que era uma judiação. No f inal  da tarde e durante o 
dia,  a gente ia pra o açude.. .  já tava com pouca água. Tudo que 
é de bicho ia tomar água lá.  Tinha muita rol inha.  Era o único 
local  que t inha água na fazenda, então a gente  fazia uma taipa,  
pra se esconder das rol inhas,  tá,  e  aí  at i rav a na rol inha na 
bebida delas. . .  aqui lo era um crime, né,  mas naquela época.. .  
e hoje não tem mais,  hoje não tem mais. . .  

Nesse trecho extraído de Caçada , é possível  perceber 

movimentos temporais de atualização de perspectiva no presente e vol ta 

ao passado, vereda percorrida pelo viés de certa emoção : inicia-se no 

presente, com uma emoção cara à voz narrativa (autor/narrador) que 

enuncia o discurso, evidente na l inguagem adjetiva e o tempo verbal no 

presente, além da constatação de fartura de aves na atual idade  –  é muito 

gostoso, agora é como hoje você comer arribaçã, codorna, aquele 

negocinho, né...  (menção com as mãos ao tamanho das aves) Arr ibaçã 

é que, que a gente tem muito aqui no período, no período de postura 

delas, que vai naquelas nuvens, aquelas nuvens de arr ibaçã voando ;  em 

seguida, destaca-se o sujei to do enunciado (narrador em sua infância) 

que ia caçar rolinha no açude –  No final da tarde e durante o dia, a gente 

ia pra o açude... já tava com pouca água. Tudo que é de bicho ia tomar 

água lá. Tinha muita rol inha. Era o único local que t inha água na fazenda, 

então a gente fazia uma ta ipa,  pra se esconder das rol inhas, tá,  e aí  

atirava na rol inha na bebida delas... ; e ainda, o sujei to da enunciação 

retoma a voz narrativa para fazer uma ponderação  sobre a matança das 

rolinhas –  que a gente matava, que era uma judiação/  aquilo era um 

crime, né, mas naquela época... e hoje não tem mais, hoje não tem 

mais... , considerando-a um crime, no passado e na atualidade. É 

possível  analisar ainda que o trecho mas naquela época...  e hoje não 

tem mais, hoje não tem mais...  revela dois movimentos interessantes 

desse eu  da enunciação, detectável na material idade do enunciado: a 
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adversativa mas pode ser l ida como oposição entre a fartura de rol inhas 

no passado quanto a escassez no presente; por outro lado, pode ser l ida 

como decepção por ontem ser  socialmente aceitável  a matança de 

rolinhas e hoje isso ter se tornado reprovável.   

A autobiografia, por ser um texto referencial , exige certa 

exatidão histórica, o que, por vezes  se torna inatingível  em narrativas 

orais de memórias de anciãos, nas quais o texto se reporta, 

invariavelmente, a fatos ocorridos em um tempo distante , em virtude da 

atual idade do sujei to da enunciação e da antiguidade  do sujei to do 

enunciado. Isso pode gerar certa inexatidão com a história, mas esses 

elementos devem ser vistos na anál ise como artefatos próprios da 

narrativa oral  de natureza autobiográfica , que não a diminuem ou a 

denigrem, já que o compromisso da anál ise das autobiografias não deve 

ser com a verdade da história, mas com a verdade das histórias pessoais 

na história. É uma estratégia de o suje i to da enunciação atribuir às más 

línguas  o fato relatado no trecho seguinte, de Romaria .  

Tanto que eu,  assim, que dizem as más l ínguas,  né,  que eu 
t inha o cabelo meio aloi rado, meio av ermelhado, né,  e aquele 
cabelo cresceu e f icav a cacheado, aqueles cachos,  assim, 
então eu passav a e o pessoal :  ah,  essa  menina,  essa menina. . .  
aí  eu mostrav a o pinto na calça pra mostrar que eu não era 
menina,  né.  (segura o fundo calça e r i ) .  Mas, isso é conv ersa 
de que se fala,  que eu não lembro disso aí  não (mais r isadas).  

O narrador deixa subentender , deliberadamente,  que não 

se lembra que mostrava o pinto na calça , o que pode ser anal isado tanto 

como estratégia para se eximir do ato pouco educado, mas que lhe 

imprime certo ar transgressor, como possível  esquecimento –  uma vez 

que ele teria em torno de quatro ou cinco anos de idade –  atribuindo a 

recorrência desse relato à memória coletiva do grupo social  famil iar, o 

que edifica sua história pessoal , sem compromisso com a exatidão de 

uma histór ia real .  O compromisso do narrador de uma história oral  sobre 
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sua existência deve ser o de dizer a verdade de si , mesmo que essa não 

seja a verdade da história. 

7.1.5. Um bem cultural  coletivo 

É vál ido considerar que todas as narrativas orais 

susci tadas pelo fenômeno do trabalho mnemônico sejam 

necessariamente um bem cultural  coletivo, em função das interferências 

das experiências coletivas das vivências do grupo sobre cada indivíduo  

e sua força como geradora e mantenedora de uma identidade cul tural . 

Vale salientar que pode haver certa subjetivação na 

abordagem teórica do que seja história social  e história cul tural . 

Apropriando-me de reflexões de Burke (2005, p. 147-148), é mais valioso 

às anál ises das narrativas orais , como manifestações sociais e históricas 

que são, uma abordagem que impl ique uma bi furcação, a ser uti l izada 

conforme a ênfase que se queira imprimir a aspectos relativos ao 

estabelecimento do aparato cul tural  que erige a identidade daquela 

comunidade ou a aspectos inerentes às relações sociais daquele grupo 

de indivíduos. No momento, os termos “social” e “cul tural” parecem est ar 

sendo usados de maneira quase intercambiável, para descrever a 

história dos sonhos, por exemplo, da l inguagem, do humor, da memória 

ou do tempo. (BURKE, 2005, p.147).  

Podemos admiti r que o fenômeno da memória, ainda que 

seja componente social  fundamenta l , relaciona-se diretamente com a 

história cul tural  das comunidades; o fenômeno da l inguagem, que 

registra, rei f ica e imprime concretude ao processo mnemônico, ainda que 

seja componente elementarmente cul tural , pode ser correlacionado à 

história social , admitindo-se esse fenômeno como gerador e mantenedor 

de relações sociais intrínsecas às comunidades.  



172  

 

Quando essas narrativas orais, antes circunscri tas apenas 

à memória, são registradas pela escri ta, ganham outra materialidade, 

passível  de ser anal isada e investigada em suas especificidades 

discursivas, mesmo que o registro escri to não consiga abarcar a 

infinidade de nuances que a oralidade apresenta; ainda assim, esse 

registro possibi l i ta reter características, detectáveis em sua estrutura 

l inguística, que evidenciam a presença do processo coletivo de 

rememorar um fato, como é o caso da narrativa oral  aqui inti tulada Luiz 

Peba , cuja anál ise se faz agora.  

[O Senhor fala bastante do seu av ô.  Quem foi  ele?]  Ah, v ov ô 
começou de mascate. . .  Luiz Peba, que todo mundo conhecia. . .  
ele começou v endendo carne de bode e rapadura pra os 
cossacos da Via Férrea.  

Como se percebe nesse trecho inicial da narrativa, já se 

anuncia que seu conteúdo são as vivências na história famil iar de um 

antepassado: o avô do Sr. Evandro Firmino. Os fatos narrados, cuja 

centralidade está focada no antepassado, o avô Luiz Peba, 

transcorreram em um tempo longínquo e se refere m, entre outros 

elementos,  à consti tuição das raízes da famíl ia do narrador. É possível  

veri f icar que a interferência direta da noção de grupo social  na 

rememoração dos fatos narrados é evidente; mesmo quando a 

rememoração parece absolutamente individual, está cercada pela 

interferência do grupo. Por obviedade, no momento da rememoração de 

um fato no passado anterior ao seu nascimento, o narrador não está 

presente na cena que narra; é o caso dessa narrativa em questão –  Luiz 

Peba  –  da qual o narrador não tomou parte, sequer presenciou qualquer 

fato, mas a fruição narrativa se dá de modo tão natural  que essa 

especificidade não fica aparente –  inclusive o próprio narrador, em dado 

momento, não parece consciente da distância temporal  entre sua ação 

de narrar e o conteúdo narrado, colocando -se na cena narrativa – , como 

se a posse da memória de outros entes, como bem cultural  da  famíl ia, 



173  

 

transportasse o narrador da virtual idade do passado à sua atual idade no 

presente. 

O ser humano se concebe como tal , sobretudo, por suas 

relações sociais, cujo núcleo primeiro e mais elementar  como 

consti tuinte de uma identidade é o grupo famil iar . Desde a mais tenra 

infância, ou mesmo desde a concepção, o indivíduo já se encontra 

inserido nesse grupo social  elementar, pelo qual se reconhece, se 

identi fica e que também o identi f ica. Essa noção de pertencimento 

aparece nesse trecho da narrativa Luiz Peba :  

Aí bem pouco, ele casou com v ov ó. Aí  meteu o pau a ter menino:  
tev e v inte e dois f i lhos. . .  v inte e dois f i lhos!  (enfat izando e 
r indo).  Aí ,  aí . . .  era outra época, era outra época. E na 
esperança, justamente,  porque o sertanejo,  ele t inha muito f i lho 
na esperança de v i r  homem que era pra,  em seguida,  ajudar  
na. . .  E v eio,  dos mais v elhos. . .  ah,  não, dos mais v elhos não 
eram homens, eram mulheres,  Tia Maria,  que era mulher,  e aí  
sim, v eio homem, veio Tio Simeão, Tio Severino e por aí . . . é  
um rosário de nomes.. .   v ai .. .  

As referências ao avô e à avó - Aí bem pouco, ele casou 

com vovó –  surgem como índices de pertencimento a uma coletividade 

famil iar;  a constatação de que os avós tiveram muitos fi lhos, também 

como referencial  de identidade famil iar –  Aí meteu o pau a ter menino: 

teve vinte e dois f ilhos...  v inte e dois f ilhos!  – , é atual izada por uma 

justi f icativa para a al ta natalidade, como voz da enunciação, já que ter  

muitos fi lhos pode ser considerado inusi tado ou inadequado na 

atual idade –  Aí, aí... era outra época, era outra época. E na esperança, 

justamente, porque o sertanejo, ele tinha muito f ilho na esperança de vir  

homem que era pra, em seguida, ajudar na... ; a consciência de 

pertencimento a um numeroso grupo famil iar  –  E veio, dos mais velhos...  

ah, não, dos mais velhos não eram homens, eram mulheres, Tia Maria,  

que era mulher, e aí s im, veio homem, veio T io Simeão, T io Sever ino e 

por aí... é um rosár io de nomes...   vai...  –  surge como voz afetiva na 

relação de nomes dos tios e tias.   
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A narrativa deixa entrever essa noção de pertencimento a 

um grupo, o que converge para a noção de que jamais se está só, mesmo 

que as lembranças se refi ram a antepassados muito distantes. Isso 

ocorre porque, desde a infância, o indivíduo é submetido a uma 

infinidade de narrativas das vivências de outros integrantes do grupo 

social , outras vozes que podem ser contemporâneas à criança ou 

antepassados dela, cujas vozes são reproduzidas por outros integrantes 

do grupo social . Isso deixa claro que o processo mnemônico que g era 

certas narrativas orais de memória pode ser essencialmente consti tuído 

pela reelaboração de outras narrativas orais, de outras vozes, de outras 

impressões, o que acaba por  se manter na lembrança coletiva do grupo 

pela socialização de narrativas  diversas.  

[E o Senhor v ivenciou isso tudo, essas conv ersas. . . ] .  Não, não,  
não.. .  (Balançando as mãos e a meneando negat iv amente a 
cabeça: contrar iado) Eu não era nascido,  não.. .  não t inha nem  
meus i rmãos não, que isso aí  é coisa de mui to tempo.. .  É que 
meus t ios diziam.. .  que foi  assim, entendeu?  

Observe-se que nesse trecho da narrativa em anál ise, ao 

ser questionado pelo interlocutor se estava presente nos acontecimentos 

narrados, o próprio narrador se percebe como ausente dos fatos –  [E o 

Senhor vivenciou isso tudo, essas conversas...]. Não, não, não...  

(Balançando as mãos e a meneando negativamente a cabeça: 

contrariado) Eu não era nascido, não...  não t inha nem meus irmãos não, 

que isso aí é coisa de muito tempo... –   e estabelece que seu processo 

de reconstrução dos episódios do passado da famíl ia, em especial  do 

avô Luiz Peba, consti tui -se a parti r de narrativas anteriores, atribuídas 

a outros membros mais velhos do grupo familiar –  É que meus tios 

diziam... que fo i assim, entendeu? . Considera-se, então que a memória 

não necessariamente precisa ser presencial , isto é, não requer a 

participação –  seja como protagonista ou como coadjuvante –  do 

narrador no fato narrado, podendo a narrativa oral  surgir  como uma 
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memória virtual  do fato pela ausência do narrador no acontecimento que 

se narra, mas fomentada e sustentada pela  atualização das narrativas 

de memória de outros membros do grupo social , revelando a nuance 

coletiva do processo de rememoração . Além disso, as narrativas 

testemunhais sobre um fato, a part i r das lembranças de diversos  

indivíduos do mesmo grupo social , a parti r do seu conjunto de 

lembranças individuais, podem compor um painel  social  de memória mais 

amplo sobre o episódio narrado, o que vem a ser a atuação da memória 

coletiva na consti tuição da identidade dos grupos sociais, em especial  

do grupo familiar. 

Essa rememoração que o indivíduo que narra constrói ,  

como é o caso do Sr.  Evandro, parece uma memória essencialmente 

individual, mas na verdade se consti tui  na confluência de impressões 

alheias muito diversas, coadunadas, revistas, atual izadas e 

reinterpretadas a parti r da interação social entre os membros do grupo, 

na plural idade de vozes sobre o mesmo fato. 

Ele se tornou um homem de posses,  então aí  ele comprou a 
outra,  Cabugi ,  essa que eu nasci .  [E tudo começou v endendo 
carne de bode.. . ]  Carne de bode com rapadura. . .  sem saber  
fazer um ó com uma quenga. Olha que nunca que v i  homem de 
mais intel igência,  o v ovô.  

Que o pessoal  que t rabalhav a nas fazendas,  tudinho dependia 
dele.  Era meei ro. . . e t inha o pessoal  que era contratado.. .   que 
depoi s v eio a apanha de algodão e tudo mais. . .  mais de t r inta  
pessoas dentro do armazém...  ele dando de comer,  né. . .   e não 
era assim dizendo, assim que era coisa miseráv el ,  não:  era 
comida boa!  Que meu av ô era uma alma boa.. .   

Esses dois trechos, extraídos de Luiz Peba , evidenciam 

impressões sobre a inteligência e vivacidade do avô e de sua 

benevolência, o que, à primeira vista, pode ser atr ibuído exclusivamente 

a um julgamento de valor indivi dual do narrador –  Carne de bode com 

rapadura... sem saber fazer um ó com uma quenga. Olha que nunca que 

vi homem de mais intel igência, o vovô/mais de tr inta pessoas dentro do 

armazém... ele dando de comer, né...  e não era assim dizendo, assim 
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que era coisa miserável, não: era comida boa! Que meu avô era uma 

alma boa... . Essas impressões não podem ser  atr ibuídas objetivamente 

ao narrador criança, já que no decorrer dos fatos narrados, ele sequer 

era nascido ou, em sendo, seria muito pequeno para consti tuir  tais 

julgamentos de caráter e comportamento do avô; devem, então, essas 

impressões serem atribuídas à memória do narrador ancião, consti tuída 

coletivamente ao longo do tempo das vivências no âmago do gruo 

famil iar, a partir das considerações de outras vozes, contemporâneas ao 

avô. 

Uma lembrança individual, portanto, pode estar apenas 

travestida como tal , tendo, subjacente a ela, o arquivo memorial  da 

coletividade, externado em narrativas orais diversas cercadas de 

influências de outros narrares de membros do grupo social . De fato,  

como na narrativa Luiz Peba , o narrador lembra-se  de acontecimentos 

dos quais não tomou parte ou presenciou, o que reforça que , para 

recordar, não é necessário que o narrador seja testemunha presencial  

dos fatos que narra: sua lembrança não está na material idade presencial 

dos acontecimentos, mas na materialidade do discurso, na l inguagem 

das narrativas diversas sobre o mesmo fato.  

Deve-se considerar que, na consti tuição da memória 

coletiva, além das relações interpessoais, há a interferência dos espaços 

comparti lhados pela coletividade. Analisando o trecho a seguir, de Luiz 

Peba , é possível  se veri f icar a importância afetiva no espaço da Fazenda 

do Cabugi, como ambiente próprio da colet ividade familiar, na 

consti tuição das lembranças.   

Aí,  na real idade, a pr imei ra fazenda de v ov ô não foi  no Cabugi .  
Aí ,  ele pagou o v elho.  Ele se tornou um homem de posses,  
então aí  ele comprou a outra,  Cabugi ,  essa que eu nasci . . . .  v iv i 
meu tempo de menino todinho lá. . .  

O espaço, então, reflete-se na consti tuição dessa memória 

coletiva –  como ambientação geográfica concreta, como demarcação 
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física e, simultaneamente, emotiva , como espaço de memória afetiva –  

para a narrativa oral  de rememoração do narrador . Observe-se que as 

lembranças da infância estão invariavelmente l igadas a um espaço 

socialmente consti tuído, nesse caso a fazenda –  Ele se tornou um 

homem de posses, então aí ele comprou a outra, Cabugi, essa que eu 

nasci.... v iv i meu tempo de menino todinho lá...  Esse espaço social  

coletivo é o que se pode chamar de espaços de memória , como lugares 

físicos, delimitados, que estão l igados às raízes de uma lembrança e dos 

laços com a comunidade, com a coletividade à qual se pertence. No caso 

da narrativa em anál ise, o espaço de memória surge mais 

recorrentemente como local  em que se extravasavam os prazeres da 

infância, mas nem sempre os espaços de memória estarão l igados ao 

regozi jo, podendo ser um espaço marcado pelo sofrimento e pelo trauma 

da coletividade, como uma curva na estrada, demarcada com uma cruz,  

onde pereceu um membro do grupo famil iar, do qual todos os membros 

se recordam ao passar naquele local , surgindo narrativas de memória 

sobre aquele indivíduo e sobre o episódio de seu passamento.  

Que na época da seca, o único lugar que t inha alguma umidade 
era dentro do r io.  Aí  ele plantav a batata.  E quando chegav a 
bem perto da época da chuv a, colhia.  

Que aí  ele punha lá milho,  fei jão,  tudo que e le colhia lá. ..  pra,  
na seca, ele ter de comer e dar pros t rabalhadores também ter.  
Que o pessoal  que t rabalhav a nas fazendas,  tudinho dependia 
dele.  

No caso desses dois trechos de Luiz Peba, a Fazenda do 

Cabugi, que surge mais como espaço de prazer e alegria, também faz 

rememorar as di f iculdades da seca – Que na época da seca, o único 

lugar que t inha alguma umidade era dentro do r io/ Que aí  ele punha lá 

milho, fe ijão, tudo que ele colh ia lá... pra, na seca, ele ter de comer e 

dar pros trabalhadores também ter  –, seca como fenômeno cícl ico e 

recorrente, que não deixa o sertanejo esquecer das durezas da vida.  
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O que o indivíduo mais recorda está l igado a um espaço 

coletivo ou a um objeto da coletividade social . Assim, as lembranças 

mais faci lmente susci tadas pertencem ao grupo mais do que ao indivíduo  

por serem mais coletivas do que individuais . Consti tuir uma lembrança, 

então, além de ser um trabalho individual, um ofício com função social  

determinado, é também um processo construído coletivamente, m esmo 

quando se supõe que certas emoções, sensações , reflexões, externadas 

por meio de narrativas orais  sejam produto estri to do interior do 

indivíduo, nelas estão as marcas da coletividade do grupo social .   

7.1.6. Discurso, voz e coletividade 

Outro fator que deve ser considerado é que o fenômeno da 

memória, individual ou coleti va, apresenta-se de forma seletiva, na qual 

projeções de uma real idade ou atualização dessa realidade, indicam que 

a memória seleciona aquilo que se deseja ou que seja imprescindível  

rememorar, ou mesmo qual aspecto do fato deva ser destacado , por  

vezes, em detrimento de outras lembranças que sejam inadequadas ao 

quadro que se queira pintar sobre um fato ou sobre um indivíduo. Na 

narrativa oral Luiz Peba , é possível  perceber que as características e os 

acontecimentos foram selecionados para compor um painel  que 

evidencie as façanhas e astúcias do avô, em detrimento dos defei tos,  

fraquezas e desvios que o antepassado possa ter cometido.  

Ah, v ov ô começou de mascate. . .  Luiz Peba, que todo mundo 
conhecia. . .  ele começou v endendo carne de bode e rapadur a 
pra os cossacos da Via Férrea.  

É,  aí  vendeu essa terra a meu av ô. . .  aí o v éi começou a 
t rabalhar e. . .  quer dizer,  uma coisa que ninguém nunca t inha 
fei to ele começou a fazer e começou a ganhar dinhei ro. . .  era 
plantar batata dentro do lei to do r io. . .  (como se contas se um  
segredo).  Que na época da seca, o único lugar que t inha alguma 
umidade era dentro do r io.  Aí  ele plantav a batata  

Olha que nunca que v i  homem de mais intel igência,  o v ov ô.  
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e não era assim dizendo, assim que era coisa miseráv el , não:  
era comida boa!  Que meu av ô era uma alma boa.. .  

Esses quatro trechos de Luiz Peba  revelam uma 

preferência por destacar as características valorosas e fortes do 

antepassado, como ter começado de baixo –  vovô começou de mascate ;  

a sagacidade de plantar batata no lei to do rio seco –  aí o véi começou a 

trabalhar e... quer dizer, uma coisa que ninguém nunca tinha fe ito ele 

começou a fazer e começou a ganhar d inheiro... era plantar batata dentro 

do le ito do r io ; a intel igência –  Olha que nunca que vi homem de mais 

inte l igência,  o vovô ; e conclui  a narrativa enfatizando as qual idades do 

avô –  Que meu avô era uma alma boa . Isso revela essa seletividade 

inerente às narrativas orais, em especial  das histórias de famíl ia. Mesmo 

quando surge alguma informação ou fato na narrativa que possa denegrir 

a imagem do protagonista, esse aspecto é relativizado ou suavizado, 

como se pode ver nesses trechos:  

Luiz,  tu v ai  v iv er o resto da v ida assim vendendo.. .  e quando 
acabar a,  a,  a estrada de ferro. . .  tu v ai  v iv er de quê? Porque cê 
só sabe v ender carne de bode e rapadura. . .  e tem essa tua 
lábia,  essa tua conv ersa.  

Aí  bem pouco, ele casou com v ov ó. Aí  meteu o pau a ter menino:  
tev e v inte e dois f i lhos. . .  v inte e dois f i lhos!  (enfat izando e 
r indo).  Aí ,  aí . ..  era outra época, era outra época.  

Carne de bode com rapadura. . .  sem saber fazer um ó com uma 
quenga. Olha que nunca que v i homem de mais intel igência,  o 
vov ô. 

Nesse primeiro recorte da narrativa Luiz Peba , na voz 

narrativa atribuída a um personagem da história –  o Coronel Luiz 

Pinheiro – , evidencia-se a condição de miserabil idade e de limitação do 

avô –  e quando acabar a, a, a estrada de ferro... tu vai v iver de quê? 

Porque cê só sabe vender carne de bode e rapadura  – , consideração que 

é imediatamente suavizada pela constatação de sua capacidade de se 

comunicar –  e tem essa tua lábia, essa tua conversa . No segundo 

recorte, a fal ta de controle da natalidade do avô e da avó –  Aí bem pouco, 
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ele casou com vovó. Aí meteu o pau a ter menino: teve vinte e dois  f i lhos  

–  é  relativizada, recorrendo ao humor,  referindo-se à época antiga  e à 

necessidade de se ter muitos fi lhos para ajudar na l ida do campo –  vinte  

e dois f i lhos! (enfat izando e r indo). Aí , aí... era outra época, era outra 

época.  No terceiro recorte, a  referência à fal ta de instrução, ao 

analfabetismo do avô, por meio de uma expressão regional –  sem saber 

fazer um ó com uma quenga  –  é atenuada pela afi rmação da sagacidade 

e da capacidade de realização do avô –  Olha que nunca que vi homem 

de mais intel igência, o vovô .  

Além disso, outra evidência dessa seletividade da memória 

é que o pai  e a mãe estão sempre em segundo plano nas narrativas orais 

de memória desse ancião que, em nenhuma das narrativas anal isadas, 

colocou o pai  ou a mãe em posição de protagonismo: em Luiz Peba ,  

inclusive, eles sequer são ci tados . Vale fr isar que, como a história oral  

é narrada por pessoas comuns e se consti tui  a parti r das experiências 

vividas por pessoas comuns, também pode ocorrer esse processo de se 

tornar vilão alguns personagens e de se heroicizar outros, ou relativizar 

a importância desse ou daquele no episódio narrado, ou até mesmo 

apagar a existência de alguns. De todo modo, a história oral  possibi l i ta 

que não somente os heróis da história oficial  seja m postos em destaque, 

evidenciando as ações de pessoas comuns, expoentes de comunidade s 

menores, como é o caso de Luiz Peba, avô do narrador em questão.  

Trata-se de uma maneira de se trabalhar com a pesquisa 

da história que privilegie uma narrativa cuja densidade re presente tanto 

a sequência dos acontecimentos como o que houver de intencionalidade 

inerente aos atores da história. A narrativa Luiz Peba  se refere à 

construção da estrada de ferro no Rio Grande do Norte, de Natal  em 

direção ao agreste, passando por Lajes  –  antiga Itaretama – , cuja 

finalidade era transportar passageiros e escoar a produção açucareira, 

o que é um fato histórico, ocorrido em etapas, desde o final  do século 
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XIX, pelos idos de 1878,  até início do século XX, pela década de 1930. 

Atualmente, a estrada de ferro está abandonada em sua maior parte, 

sendo uti l izado somente o trecho Natal /Ceará -Mirim para o transporte de 

passageiros.  

Ah, v ov ô começou de mascate. . .  Luiz Peba,  que todo mundo 
conhecia. . .  ele começou v endendo carne de bode e rapadura 
pra os cossacos da Via Férrea.  Olha só:  aí ,  t inha o Coronel  Luiz  
Pinhei ro,  que v eio pra ele dizendo: Luiz,  tu vai  v iver o resto da 
v ida assim vendendo.. .  e quando acabar a,  a,  a estrada de 
ferro. . . tu v ai  v iv er de quê?  

Nesse trecho, é possível  veri ficar que o  fato histórico da 

construção da Via Férrea não é o plano central , mas apenas pano de 

fundo para a narrativa central , que é o início das experiências como 

negociante e proprietário do avô do narrador, que começou de mascate...  

Luiz Peba, que todo mundo conhecia...  ele começou vendendo carne de 

bode e rapadura pra os cossacos da Via Férrea . Do mesmo modo que a 

construção da ferrovia não é o fato principal  da narrativa oral  da história, 

o personagem central  do fato histórico não é o Coronel Luiz Pinheiro , um 

dos chefes do projeto de construção, mas o mascate Luiz Peba .  

Ao se anal isar essa narrativa oral de memória como 

memória histórica, como micronarrativa da história, deve -se ficar atento 

mais aos indivíduos considerados periféricos pela história ofici al  –  com 

seus acontecimentos em famíl ia, seus fatos consti tutivos da história das 

comunidades, seus dramas e sucessos como indivíduos comuns –  e 

menos às anál ises das estruturas sociais e aos personagens 

tradicionalmente considerados centrais pela história  oficial . Um grande 

painel  de histórias orais de pessoas comuns, desse modo, possibil i ta 

edi ficar uma narrativa da história das comunidades e dos episódios 

históricos que interferi ram de algum modo nas experiências desses 

indivíduos, como foi  o caso da construção da ferrovia na vida de Luiz 

Peba, como ser empírico da história . 
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A história da construção da estrada de ferro no Rio Grande 

do Norte, portanto, pode ser narrada a parti r do que se concebe como a 

histór ia v ista de baixo, desde que se considere as micronarrativas das 

pessoas comuns que, de algum modo, t iveram suas vidas 

excepcionalmente modificadas pelo fato histórico, como é o caso dos 

antepassados do Sr. Evandro.  Luiz Peba, avô do narrador, como um mero 

mascate,  é uma pessoa comum, cuja  atuação histórica é circunscri ta ao 

conhecimento do grupo famil iar e seus descendentes; existência que é 

ignorada pela história tradicional da construção da estrada de ferro, 

assim como muitos de seus iguais.  

Nem o narrador, Sr. Evandro, nem seus avós são ícones da 

história norte-riograndense, mas Luiz Peba é o personagem histórico 

central  na narrativa oral  de memória da história da famíl ia e muito mais 

relevante que o fato histórico –  a construção da ferrovia –  e que o 

provável chefe da construção –  Coronel Luiz Pinheiro. Contudo, esses 

personagens da história de um grupo social  famil iar são partícipes do 

fato histórico da construção da estrada de ferro no estado. Há, então, 

certa simpatia ideológica em tomar os excluídos da história tradicional, 

di ta oficial ,  como partícipes da história geral , uma vez que há muito mais 

a se conhecer sobre as comunidades . A parti r das micronarrativas, como 

o são as narrativas orais de memória  das pessoas comuns, dá-se a 

conhecer acontecimentos não explorados pela história tradicional e se 

torna possível  consti tuir um painel  a parti r da história oral , a parti r de 

narrativas orais.  

Ainda, em se tratando da l inguagem, essa narrativa oral  em 

análise apresenta um forte traço de oralidade, presente na recorrência 

do discurso direto e na predominância da ação sobre a descrição . Vale 

ressaltar que, como o narrador não foi  partícipe dos fatos narrado s, 

sequer presenciou os acontecimentos, então os diálogos são criações 

quase ficcionais, reconstruídos a parti r de impressões muito particulares 
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sobre o contexto do que é narrado  e a parti r das lembranças coletivas 

socializadas no grupo famil iar . Isso pode ser observado na anál ise das 

vozes presentes nesse longo trecho de Luiz Peba :  

Olha só:  aí ,  t inha o Coronel  Luiz P inhei ro,  que v eio pra ele  
dizendo: Luiz,  tu vai v iv er o resto da v ida assim vendendo.. .  e  
quando acabar  a,  a,  a estrada de ferro. . .  tu vai  v iv er de quê? 
Porque cê só sabe v ender carne de bode e rapadura. . .  e tem  
essa tua lábia,  essa tua conv ersa.  Aí  ele disse:  não, Coronel ,  
eu pretendo v i r  a ter uma terr inha. . .  quero um dia ter uma 
terr inha. . .  porque eu tô. . .  eu namoro a Ri ta. . .  Vov ó Ri ta era aqui  
de Angicos.  Eu namoro a Ri ta e,  eu quero ver se compro um 
pedacinho de terra,  tô juntando um dinhei r inho pra t razer. . .  pra 
casar!  (correção im ediata e enfática) e aí t razer ela pra cá.  Aí 
ele disse:  eu lhe v endo a terra pra v ocê pagar  do jei to que v ocê 
puder.  Ele disse:  não, mas eu já tenho algum dinhei ro.  Ele 
disse:  pois pronto,  v ocê me dá esse dinhei ro e o restante cê me 
paga como v ocê puder.  Aí  v endeu o pr imei ro pedaço de terra. . .  
f oi  em Santa Cruz.  

Esse recorte  deixa evidente uma plural idade de vozes a 

quem é dada a narrativa, como estratégia da enunciação, por meio de 

tomadas e retomadas do discurso narrativo, cujo verbo de dizer registra 

essa dinâmica na materialidade da linguagem do texto oral . A primeira 

voz que surge na tomada do discurso é do narrador, que se dirige à 

interlocução e introduz o conteúdo narrado –  Olha só: aí, t inha o Coronel 

Luiz Pinheiro ; em seguida, a voz é dada a um personagem do fato 

narrado, o Coronel Luiz Pinheiro –  o Coronel Luiz Pinheiro, que veio pra 

ele dizendo: Luiz, tu vai v iver o resto da vida assim vendendo... e quando 

acabar a, a, a estrada de ferro... tu vai viver de quê? Porque cê só sabe 

vender carne de bode e rapadura... e tem essa tua lábia, essa tua 

conversa ; imediatamente após, a voz narrativa é dada ao avô –  Aí ele 

disse: não, Coronel, eu pretendo vir a ter uma terrinha... quero um dia 

ter uma terr inha... porque eu tô...  eu namoro a Rita ; em meio a esse 

discurso do avô, é possível  detectar o ressurgimento da voz do narrador 

para fazer uma elucidação sobre a origem da avó –  Vovó Rita era aqu i 

de Angicos ; em seguida, sem nenhuma marcação textual  expl íci ta, a voz 

narrativa é retomada pelo personagem avô, o que se detecta pela relação 
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referencial  do pronome pessoal eu  –  Eu namoro a Rita e, eu quero ver  

se compro um pedacinho de terra ; em seguida, em um pequeno trecho, 

a voz narrativa passa, novamente, do personagem avô ao narrador, o 

que se percebe como cor reção enfática sobre a importância do 

casamento na época dos antepassados, e retorna ao personagem avô –  

tô juntando um dinheir inho pra trazer.. . pra casar! (correção imediata e 

enfática)  e aí trazer ela pra cá ; em seguida, o verbo dizer  introduz as 

vozes do avô e do Coronel, em tomada e retomada, a parti r dos pronomes 

pessoais ele, lhe e  você , registrados ou el ípticos, cujo referente pode 

ser recuperado pelo contexto discursivo –  Aí ele disse: eu lhe vendo a 

terra pra você pagar do jeito que você puder. Ele disse: não, mas eu já 

tenho algum dinheiro. Ele disse: pois pronto, você me dá esse dinheiro 

e o restante cê me paga como você puder ; por f im, a voz narrativa é 

retomada pelo narrador inicial , que procura promover a continuidade do 

processo narrativo e demarca um espaço geográfico para o 

acontecimento narrado até então –  Aí vendeu o pr imeiro pedaço de 

terra... foi em Santa Cruz .        

Essa multiplicidade de vozes narrativas têm em comum o 

controle da voz do narrador inicial , como instância principal  da 

enunciação: ele é que determina quem, por seu turno, deve assumir a 

voz no enunciado; isso revela uma proximidade participativa e parcial  do 

narrador em relação ao conteúdo narrado; igualmente, as falas –  tanto 

do narrador quando se coloca como personagem, quanto dos demais 

envolvidos no episódio –  são inseridos por índices de tomada e retomada 

do discurso de modo bem claro e demarcado.  

A história oral  tem a função social  de revigor ar o debate 

em torno da importância da história individual de pessoas comuns e dos 

grupos sociais e das comunidades mais retiradas, atr ibuindo voz aos 

partícipes dos acontecimentos que narram, e como fomentadora e 

mantenedora da identidade desses grupos e indivíduos. 
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7.1.7. Lembranças de outro lugar  

Há certas lembranças que adquirem um caráter  

individualizante por serem construídas a parti r de experiências 

vivenciadas apenas pelo indivíduo que narra, sem a participação dos 

membros do grupo social  no fato narrado, seja pela distância temporal  

do episódio ou pela distância física do lugar em que transcorreu o que 

se narra. Os acontecimentos de que trata a narrativa oral  de memória É 

do mimeógrafo  não transcorreram no Vale do Açu, mas esse relato se 

apresenta como uma memória individual de alguém que constr uiu e vem 

construindo suas relações sociais e sua história de vida, desde o 

nascimento, ou no Vale ou em suas imediações.  

Quando um indivíduo narra um episódio transcorrido em um 

espaço social distante do espaço do seu grupo social  famil iar, por 

exemplo, essa lembrança costuma adquiri r um caráter mais individual, já 

que não é parte das vivências do grupo, a não ser pela socialização por 

aquele que rememora e narra oralmente o fato que vivenciou. Isso 

ocorre, em especial , quando um sertanejo sai  do seu lugar social  – como 

os reti rantes e trabalhadores nordestinos que migram para outras 

regiões do país –  e retornam repletos de h istórias e experiências das 

quais somente ele tomou parte ,  somente ele vivenciou e que ampl iam o 

arquivo de experiências de vida do grupo social  como um todo, a parti r 

do comparti lhamento das vivências desse membro com os demais 

membros daquele grupo que, indiretamente, experienciam os 

acontecimentos narrados. Esse é o caso do mote da narrativa É do 

mimeógrafo , cujo conteúdo transcorre no Sul do país, tendo sido 

vivenciado apenas pelo narrador.  

[Tem um caso que eu já ouv i  o Senhor contar,  que eu chamei  
assim, de histór ia do mimeógrafo,  que aconteceu quando o 
Senhor foi  t rabalhar fora daqui .  O Senhor já foi  pro sul  
t rabalhar,  não foi?]  Ah. . .  Sim, sim. Era o Antônio Sass i loto. . .  
(Sorr indo largamente) Ele era de Arroio do Sol ,  não sei  bem.. .  
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uma v i la. . .  c idadez inha.. .  bem pert inho de Santa Maria.  [No Rio 
Grande do Sul?]  Isso,  isso:  no Rio Grande do Sul .   

Essa lembrança, é possível  considerar, que seja mais 

relevante individualmente para o narrador do que para outros membros 

de seu grupo social , adquirindo substância como um objeto de memória, 

tornando-se essência do próprio indivíduo, como um acontecimento que 

se rei ficou e tomou forma individualmente para quem narra e se torna 

uma lembrança coletiva ao passo que seja social izada e internalizada 

por quem ouve a narrativa. 

Em É do mimeógrafo , é possível  perceber certa 

seletividade no que narrar, já que a necessidade de gerar r iso, a partir 

de uma narrativa que se assemelha a uma anedota, adquire importância 

para prender a atenção dos ouvintes, como se percebe nesse  trecho 

inicial : 

E.. .  e.. .  o sujei to gostav a de beber. . .  não era pouco não, v iu.  
Mas bebia muito!  (Gesto f i rme com a mão di rei ta).  E quando ele  
bebia,  fazia confusão. A gente morav a num alojamento da obra 
e. . .  e. . . v ez por outra a gente era chamado, até de  madrugada,  
pra t i rar o Sassi loto da cadeia,  com a cabeça quebrada, e t inha 

que correr pra o hospi tal . . .  esse negócio todinho .  

A escolha das palavras e do tom discursivo já, desde o 

início, deixa antever que se trada de um episódio que envolve humor,  

peripécias e acontecimentos hi lários, ao contrário de um tom e uma 

escolha vocabular mais séria e sisuda, que anunciaria a narrativa de um 

trauma, uma tragédia, por exemplo. Esse processo de construção 

narrativa, a parti r de uma memória de um fato externo ao gr upo social , 

possibil i ta certa seletividade quase ficcional, o que é mais presente nas 

lembranças individuais do que nas narrativas de lembranças coletivas, 

nas quais diversos membros do grupo social , ou mesmo o ouvinte,  

tomaram parte.   

E.. .  e. . .  Agora,  era um cabra. . .  um.. .  um.. .  que bate à máquina. . .  
dat i lógrafo,  né? Que ninguém conhecia ninguém mais rápido 
que ele.  [Ele era do escri tór io,  então?] Sim, sim. A gente era 
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do trecho e ele do escri tór io.  [E o Senhor foi  t rabalhar lá no 
Sul . . . ]  É. . .  é.  Que eu,  eu. . .  era nov o e aqui  não t inha mui ta  
coisa,  não. Na fazenda não t inha não.. . .  Nessa época aí ,  era,  
era,  era de 78 (1978).  Era pra abri r  uma estrada, lá,  sabe? A 
obra. . .  e. . . e. . . (Longa pausa, buscando retomar a narrat iva,  
lembrar o episódio).   Foi um dia,  de tarde,  tinha chov ido muito.  
Tav a f rio.  E,  sabe né,  estrada com chuv a é barro. . .  e ao meio -
dia,  l iberaram a gente.  

Esse trecho evidencia a participação do narrador no 

episódio, como em A gente era do trecho e ele do escr itór io./É.. . é. Que 

eu, eu... era novo e aqui não t inha muita coisa, não. Na fazenda não 

tinha não.. .. ; também evidencia a seletividade, ao perscrutar o arquivo 

de memória para selecionar e construir aqui lo que será narrado –  Nessa 

época aí, era, era,  era de 78 (1978). Era pra abr ir uma e strada, lá, sabe? 

A obra... e... e... (Longa pausa, buscando retomar a narrativa, lembrar o 

episódio).  Foi um dia,  de tarde, t inha chovido muito.  Tava fr io. E, sabe 

né, estrada com chuva é barro... e ao meio -dia, l iberaram a gente . 

É preciso considerar que os indivíduos, em geral , em 

virtude de forças externas e internas ao grupo social , estão em constante 

movimento e se relacionando com outros grupos, gerando outras 

experiências. No trecho a seguir, de É do mimeógrafo , a definição do 

verbete arataca  chama a atenção:  

Foi  um dia, de tarde,  t inha chov ido mui to.  Tava f rio.  E, sabe né,  
estrada com chuv a é barro. . . e ao meio -dia, l iberaram a gente.  
E os arataca foram tudinho pro alojamento. [Os aratacas? O 
que é arataca?] Arataca é nordest ino,  né.  Que o pessoal  lá no 
sul  é. . .  chama arataca,  é. ..  é. ..  o nordest ino,  né. . .  de,  de. . .  
arataca.  Os arataca,  que ia pra lutar nas obras,  né.  

Observe-se que o narrador relata uma experiência no Sul, 

longe de seu lugar de origem, o Nordeste, e social iza com seu grupo o 

modo como todos os nordestinos trabalhadores em obras de construção 

de estradas eram chamados naquela região  –  Arataca é nordest ino,  né.  

Que o pessoal lá no sul é... chama arataca, é... é... o nordest ino, né...  

de, de... arataca. Os arataca, que ia pra lutar nas obras, né .  
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Retomando a noção de lembrança comparti lhada e 

lembrança comungada, essa experiência vivida, rememorada e 

externada pela narrativa oral  gera uma rede de lembranças que o 

indivíduo, retornado ao Nordeste, compartilha com seus iguais, mas não 

é uma lembrança comungada, a não ser por algum ouvinte que tenha 

também estado no Sul e que tenha sido também chamado de arataca . 

Aqueles chamados de aratacas , nordestinos trabalhadores em obras de 

construção civil  no Sul, formavam, então, um grupo social que 

comparti lhava especificidades, características, memórias de casa , de 

sua origem entre si , dentro de um grupo maior, o dos  trabalhadores 

gerais de diversas origens dessas obras de construção. O termo arataca ,  

então, revela signi ficados com cargas emocionais distintas para quem 

vivenciou a ida para o Sul e para os que apenas ouviram relatos dos que 

lá estiveram.  

Recuperando uma noção de Halbwachs (2003, p.52), as 

memórias individuais, por serem comparti lhadas com outros grupos, 

passam a ser coletivas, por serem assimi ladas nas relações entre os 

grupos sociais que compõem uma comunidade mais ampla , mas os 

signi ficados emocionais são distintos entre os indivíduos e entre os 

grupos, de acordo com o modo como cada um se relaciona com aquela 

lembrança. 

É preciso considerar, então, a importância do processo de 

interlocução na seletividade do processo de construção da narrativa oral : 

uma lembrança de um fato que não foi  vivido por quem ouve, mas 

internal izada a partir das relações sociais estabelecidas no núcleo 

famil iar, por exemplo, é menos relevante para quem apenas ouve do que 

a lembrança de um episódio do qual se tomou parte; por o utro lado, as 

lembranças comungadas no grupo familiar, quando narradas aos 

membros do grupo de trabalho, assumirão outras especificidades, outros 

tons, por serem os interlocutores di ferentes daqueles do cotidiano 
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fami l iar. Daí a relevância decisiva da interlocução no processo de 

construção da narrativa de memória como fenômeno discursivo.  Veja-se 

esse trecho, extraído de É do mimeógrafo : 

E aí . . . Leão era. . .  era o chefe. . . era o chefe juntamente com 
seu Ari  Quei roz Roberto.  [Quem  era esse Leão?] Ah, era o 
Sassi loto,  o Sassi loto,  que ele era Antônio Leão Sassi loto. . .  
entendeu? Ele era o chefe,  que contratava tudo os cabra,  
entendeu? O chefe dizia:  Leão, preciso de. . .  de cinquenta 
homens. Me dê um caminhão que eu v ou buscar.  E ele t razia. . .  
saía por aquelas v i las e t razia. . .  quando era de tarde,  chegav a 
aquele pessoal  todinho, pra t rabalhar. . .  com cartei ra, sem 
cartei ra. . .  com documento. . .  sem documento.  Do jei to que dav a. 
Ele era danado.. .  (Rindo).  

O processo de interlocução é revelado na construção da 

narrativa, a parti r da elucidação sobre quem era um personagem 

aparentemente ainda não ci tado  – E aí... Leão era... era o chefe... era o 

chefe juntamente com seu Ari Queiroz Roberto. [Quem era esse Leão?] 

Ah, era o Sassiloto,  o Sassilo to, que ele era Antônio Leão Sassiloto...  

entendeu? A escolha do que narrar e,  sobretudo, de como narrar está 

intimamente l igada ao interlocutor; certo fato, certas escolhas 

vocabulares, certas elucidações podem ser mais ou menos necessárias,  

de acordo com a interlocução; um membro do grupo famil iar que já ouviu 

essa narrativa diversas vezes não levantaria tais questionamentos, por  

já conhecer o conteúdo do narrado; como o episódio é narrado 

recorrentemente nas reuniões famil iares, o fluxo narrativo não req uer 

certos detalhamentos que passam a ser requeridos quando o interlocutor 

é externo ao grupo social , como o pesquisador, que não está inserido no 

grupo familiar.   

Ainda assim, dada a naturalidade com que o narrador se 

apropria do conteúdo mnemônico narrado, certos aspectos deixam de ser  

elucidados, como se fossem de conhecimento comparti lhado entre o 

interlocutor/pesquisador e o narrador, ou outros que são propositalmente 

esmiuçados, como nos trechos a seguir:  
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Agora,  era um cabra. . .  um...  um.. .  que bate à máquina. . .  
dat i lógrafo,  né? Que ninguém conhecia ninguém mais rápido 
que ele.  [Ele era do escri tór io,  então?] Sim, sim. A gente era 
do t recho e ele do escri tór io.  

[E o Senhor  foi  t rabalhar lá no Sul . . . ]  É. ..  é.  Que eu,  eu. . .  era 
nov o e aqui  não t inha mui ta  coisa,  não. Na fazenda não t inha 
não.. . .  Nessa época aí ,  era,  era,  era de 78 (1978).  Era pra abri r  
uma estrada, lá,  sabe? A obra. . .  e. . .  e. . .  (Longa pausa,  
buscando retomar a narrat iv a,  lembrar o episódio).  

Nesses dois trechos supraci tados, no processo de  

interlocução, o narrador se atem a expl icar aspectos que talvez não 

sejam de conhecimento do interlocutor /pesquisador, como quem bate à 

máquina  ser um datilógrafo , como forma de dar relevância a um 

conhecimento que talvez não seja de domínio dos demais me mbros do 

grupo; que foi  para o Sul para trabalhar em uma obra para abrir uma 

estrada.  

No próximo trecho, o narrador não se atém a expl icar quem 

era o Toninho, que era um mineiro, de Minas Gerais , por, consciente ou 

inconscientemente, não considerar que essa informação seja relevante 

ao conteúdo narrado e não traga a ele certo protagonismo sobre o grupo, 

por conhecer algo que o distinga ; por outro lado, por algum motivo, a 

informação redundante de que ele era um mineir inho de Minas Gerais  

ganha evidência. Infere-se, apenas pelo conteúdo narrado, que esse 

Toninho  seria o motorista do veículo que buscava os trabalhadores.   

Aí,  o Toninho, que era um minei ro,  de Minas Gerais,  aí  ele  
disse:  cês se incomodam de passar lá de nov o, que o Doutor  
Norberto [Não foi  ci tado,  mas, prov av elmente,  t rata -se do 
engenhei ro responsáv el ]  vai precisar dele e aí  v ai,  vai .. .  

O modo de o Doutor Norberto  chamar o Leão  , como se vê 

no trecho a seguir, é corrigido e expl icado pelo narrador, como forma de 

dar relevância ao chamamento e à autoridade, possivelmente o 

engenheiro responsável, algo que a narrativa não deixa claro. 

Doutor Norberto chegou. Quando Doutor Norberto diz:  seu 
Leão!  Ah, não, não!  (Corr ige-se imediatamente,  meneando 
negat iv amente a cabeça).  Leão não. Seu Sassi loto!  Que ele  
chamav a ele de Sassi loto.  
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O conhecimento do que seja um mimeógrafo  parece ser  

ponto central  nessa narrativa, o que se revela na importância dada ao 

questionamento ao interlocutor/pesquisador se ele sabe que aquela 

máquina usava álcool , referido no trecho a seguir.  

E esse chei ro de álcool? É justamente isso,  Doutor.  É que a 
gente tá passando umas folhas no mimeógrafo (r indo e falando 
ao mesmo tempo) e eu me sujei  todinho.. . .  Olhe aqui  minhas 
mãos, como tão sujas de álcool ,  aqui . . .  (Gargalhando).  Voc ê 
sabe que aquela máquina usav a álcool,  né?  

O conteúdo dessa narrativa se aproxima muito de uma 

anedota, de um conto, em função de seu conteúdo humorístico , da 

tensão que antecede o desfecho e pelas peripécias de um personagem, 

fruto um tanto da criação individual do narrador.  Quero evidenciar com 

essa reflexão que, quando o grupo ou o interlocutor comunga m do 

episódio narrado, o narrador oral vigia muito mais o conteúdo narrado, a 

fim de não ser contestado pela audiência que conhece o conteúdo d a 

narrativa, evi tando um contradi to . Por outro lado, quando a audiência 

não tomou parte do episódio narrado, o narrador permite -se certa criação 

sobre a realidade concreta que somente ele vivenciou. 

E.. .  e.. .  o sujei to gostav a de beber. . .  não era pouco não, v iu.  
Mas bebia muito!  (Gesto f i rme com a mão di rei ta).  E quando ele  
bebia,  fazia confusão.  

Pra v ocê v er as presepadas dele. . .  tav a bebinho ainda.. .  Aí . . .  
f omos pra lá e ele passou o dia todinho.. .  assim.. . ele ia numa 
mercearia al i  atrás. . .  assim.. . Chegav a lá.. .  tchum, tchum!  
(Reproduz o gesto de tomar um gole de cachaça).   

Nesses dois trechos, extraídos de É do mimeógrafo , f ica 

clara a intenção de provocar o riso a parti r da narrativa, rei terando que 

o personagem daquele episódio era um sujei to que gostava de beb er –  

E... e...  o suje ito gostava de beber... não era pouco não, v iu. Mas bebia  

muito!/ tava bebinho ainda... Aí ... fomos pra lá e ele passou o dia 

todinho... assim... ele ia numa mercearia al i atrás... assim... Chegava 

lá... tchum, tchum!  



192  

 

Outro aspecto que imprime um caráter de criatividade a 

essa narrativa se aproxima de um recurso típico dos contos populares , 

nos quais se busca heroicizar os fei tos e caracteres pessoais de certo 

personagem, como se evidencia no trecho a seguir:  

Ele era o chefe,  que contratav a tudo os cabra,  entendeu? O 
chefe dizia:  Leão, preciso de. . .  de cinquenta homens. Me dê um 
caminhão que eu v ou buscar.  E ele t razia. . . saía por aquelas 
v i las e t razia. . .  quando era de tarde,  chegava aquele pessoal  
todinho, pra t rabalhar. . .  com cartei ra,  sem cartei ra. . .  com 
documento. . .  sem documento. Do jei to que dav a. Ele era 
danado.. .  (Rindo).  

O personagem do qual o narrador se lembra  é uma 

recriação bastante individual e parcial :  além de ser exímio dat ilógrafo  e 

um amigo de qual idade , é pintado com nuances que revelam uma grande 

capacidade de angariar trabalhadores para as obras,  pois bastava o 

chefe dizer Leão, preciso de... de cinquenta homens  que ele respondia 

Me dê um caminhão que eu vou buscar  e logo aparecia com os 

trabalhadores. 

A representação cênica –  inclusive com performance 

corporal  e gestual  –  da cena como o Leão foi  encontrado em estado de 

embriaguez sobre a cama também revela essa característica mais 

criativa, quase teatral , presente nessa narrativa:      

Chegamos lá e tav a o Leão. . .  dei tado.. .  nem dei tado, nem  
sentado.. .  tav a assim, na cama, assim, coisado assim (sorr indo,  
procura reproduzi r  a imagem de memória do refer ido Leão meio 
dei tado e meio sentado).  Um pedaço de pão.. .  pão com  
sal sicha. . .  em cima da coisa,  assim.  

Há também outros caracteres próprios das anedotas e dos 

contos que é uti l izado nessa narrativa oral  de uma lembrança  individual , 

como pode ser observado no trecho a seguir:  

Quando Doutor Norberto diz:  seu Leão!  Ah, não, não!  (Corr ige -
se imediatamente,  meneando negat iv amente a cabeça).  Leão 
não. Seu Sassi loto!  Que ele chamav a ele de Sassi loto.  Seu 
Sassi loto!  Dê um pulinho aqui ,  faz fav or!  (Pausa longa; em 
seguida,  como quem conf idencia algo,  abaixa o tom de v oz).  
Aquela conv ersaiada que tav a al i  f oi  diminuindo, diminu indo,  
diminuindo.. .  (Risos).  Que todo mundo queria v er a merda que 
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ia dar. . .  (Sol ta uma gargalhada e se esparrama na cadei ra de 
balanço).  

Note-se, nesse como em outros trechos da narrativa,  a 

presença do discurso direto, atribuindo voz aos atores da cena  –  Quando 

Doutor Norberto diz: seu Leão!/ Seu Sassiloto! Dê um pulinho aqui, faz 

favor!  Além disso, a repetição em Aquela conversaiada que tava al i fo i 

diminuindo, d iminuindo, d iminuindo... ,  al iada à performance da voz, na 

diminuição do volume da voz,  o que gera certa expectativa no ouvinte 

sobre o que ir ia acontecer naquela cena. Tais aspectos são 

característicos das narrativas ficcionais , dos contos, em especial .  

Ainda, como em um conto,  o ápice do enredo narrativo se 

dá junto com o desfecho da narrativa, em função do inusi tado da cena, 

justamente quando o efei to do humor se concretiza, presente no trecho:  

E esse chei ro de álcool? É justamente isso,  Doutor.  É que a 
gente tá passando umas folhas no mimeógrafo (r indo e falando 
ao mesmo tempo) e eu me sujei  todinho.. . .  Olhe aqui  minhas 
mãos, como tão sujas de álcool ,  aqui . . .  (Gargalhando).    

Essa não é essencialmente uma narrativa de ficção, a pesar 

dos aspectos ficcionais nela veri ficáveis,  já que revela uma memória 

individual  sobre uma real idade concreta, comprovável pela história de 

vida do narrador –  a ida do narrador para o Sul é fato conhecido e 

comparti lhado entre os membros do seu grupo social . Não é objetivo da 

construção da narrativa criar uma representação ficcional dessa 

realidade concreta, mas aspectos ficcionais –  conscientes ou 

inconscientes, incidentais ou propositais  – surgem a serviço do 

preenchimento de lacunas que escapam ao processo mnemônico. Mesmo 

não sendo uma obra de arte própria da tradição li terária, é possível  se 

encontrar traços de criação e recriação nessa narrativa ; trata-se de um 

texto de caráter histórico  que se coloca em um entrelugar , no meio do 

caminho entre uma narrativa ficcional e uma narrativa de memória 

histórica. 
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A representação do passado em narrativas orais, em suma, 

não deixa de apresentar  um caráter criativo, sobretudo quando o 

narrador narra um episódio do qual somente ele tomou parte. É vál ido 

considerar que a memória do indivíduo se apresenta como representação 

de um passado a parti r de um ponto de vista no presente e sob o espectro 

de uma interlocução específica no processo discursivo . O fato narrado é 

revivenciado  e revisto pela força da voz, da palavra di ta  e redi ta. 

Recuperando noções tomadas a Peter Burke (2010, p.201),  

o fenômeno das narrativas orais de memóri a é sempre uma criação  

artesanal, consciente ou inconsciente, uma recriação constante e 

sempre renovada.  
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8. PALAVRAS FINAIS 

A anál ise das narrativas recolhidas revela que as imagens 

imateriais geradas pela ação da memória se apresentam como um 

fenômeno mnemônico e como um processo de construção do 

conhecimento histórico. Trata-se de um trabalho com a l inguagem, a 

parti r de um arquivo de memória, cujo resultado elementar é um discurso 

que tem o passado como mote, como registro da história oral  do narrador 

e de seu grupo social , como reconstrução de uma verdade possível  do 

passado individual e coletivo. As lembranças que são elaboradas na 

memória de um indivíduo, concretizadas nas narrat ivas orais aqui 

analisadas, convergem influências e confluências do meio social  em que 

vive ou viveu o narrador do fato rememorado ; o que é lembrado está 

marcado tanto por elementos exclusivamente pessoais –  como 

sensações, frustrações, emoções –  como outros tantos elementos 

coletivos que somente o grupo social  pode susci tar . 

Além disso, foi possível  atestar a importância do  recurso 

mnemônico na compreensão das relações entre  a história, a oral idade, 

a voz e a performance corporal , além da função social  da memória e do 

próprio ato de narrar experiências pessoais e coletivas oralmente. Se o 

teor da história tradicional, di ta oficial , de modo geral , tem sido a história 

dos agentes que ocupam o topo de uma pirâmide social  –  colocando em 

segundo plano ou mesmo excluindo aqueles que costumam sofrer as 

consequências dessas transformações e que estão na base d a pirâmide 

social  – , a história oral  se revela como narrativa dos fatos que revisa a 

história a parti r da visão dos indivíduos comuns, de micronarrativas da 

história, da história vista de baixo, para construir um painel  mais realista 

dos fatos históricos.  As narrativas aqui analisadas material izam essa 
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afetuosidade ideológica, elucidando a função social da memória como 

essencial  no ato de narrar a vida em sociedade. 

Assim, a função social  das memórias narrativas orais tem 

uti l idade e funcionalidade no contexto social  daqueles que narram, já 

que a ação de lembrar é um ofício e o ato de narrar é um trabalho , um 

rastro na direção de se perenizar as memórias sociais dos indivíduos e 

da coletividade e recuperar a verdade –  ou as verdades, que podem ser  

variáveis –  de um passado possível , tendo a linguagem como ferramenta 

crucial . Além disso, por meio da performance da voz que marca a 

narrativa oral , incrementa-se o signi ficado das palavras, das expressões 

e do próprio acontecimento, que acaba por transcender a  virtualidade da 

l inguagem escri ta e atualiza-se na material idade da narrativa oral . 

Essas narrativas orais são, em suma, uma evidência oral  

histórica sobre a vida íntima de uma pessoa, de um grupo social , o que 

aqui se tomou como objeto de estudo, mas que se consti tuem como 

identidade dos sujei tos da história. Ao registrar essas histórias de vida 

e de famíl ia, essa pesquisa, cujo arcabouço teórico e analítico aqui se 

apresentou, possibi l i tou que o narrador revisi tasse e se apropriasse de 

seu passado, por meio de suas próprias palavras, registrado pela 

l inguagem escri ta. Esse ponto vista se torna fundamental  para se 

contribuir para a edi ficação de uma verdade da hist ória social  a parti r da 

verdade das ações e existências empír icas das pessoas.  

Além desses aspectos, as narrativas analisadas revelaram 

traços que as aproximam das autobiografias, já que certos aspectos 

textuais indicam a presença de traços da história ind ividual do narrador , 

a parti r de fatos de si , dos quais tomou parte, como preconizado no pacto 

autobiográfico. Alguns textos, cuja base é autobiográfica, foram 

consti tuídos em primeira pessoa, expl ici tamente ou impl ici tamente,  cujos 

fatos narrados revelam a participação ou protagonismo do narrador,  
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possibil i tando perscrutar, identi f icar e registrar traços de sua  

personalidade e de seu grupo famil iar 

Ao erigir essa pesquisa e esse texto -tese, pela simpatia e 

singeleza que as narrativas orais  e a história oral  dos sertanejos em mim 

despertam, não almejei  meramente anexar esse objeto de estudo a uma 

lápide fr ia dos arquivos de pesquisas acadêmicas; busco a continuidade 

da construção de uma obra de cunho social , histórico e l i terário que 

reúna outras tantas narrativas sobre o Vale do Açu e seus sertanejos,  

buscando compreender a relevância dessas narrativas orais na 

contemporaneidade. 
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