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Contar histórias sempre foi a arte de contá-las 

de novo, e ela se perde quando as histórias não 

são mais conservadas. Ela se perde porque 

ninguém mais fia ou tece enquanto ouve a 

história... 

 (BENJAMIN, 1994). 

 

As estórias que ele conta aos filhos 

[...]E volta a contar aos netos 

Onça que comeu homem 

[...]São os fatos positivos 

A vida real e quente 

Que a gente vê apalpa assimila 

Ante a irrealidade de tudo mais. 

(DRUMMOND, 2009) 



 

 

RESUMO 

 

Trata-se de uma análise teórico-crítica acerca das narrativas orais ficcionais (literatura oral) e 

não ficcionais da comunidade quilombola de Helvécia, localizada no extremo Sul da Bahia e a 

performance dos narradores. A memória vocalizada do passado nessas narrativas cumpre a 

função sociocultural de propagar os saberes - carregados de simbologias que representam as 

experiências partilhadas para as outras gerações, anunciando e confirmando os mitos 

indispensáveis à sustentação do vínculo social que alimenta o imaginário da comunidade. São 

objetos de discussão um estudo teórico-crítico sobre os saberes, costumes locais, modos de 

fazer e viver da comunidade de Helvécia, problematizando-se a representação identitária 

local. No processo de investigação, discutiram-se as funções socioculturais que exercem as 

narrativas orais dos griôs da comunidade de Helvécia, considerando-se a memória como 

elemento privilegiado no projeto de construção identitária desse grupo. Nessa discussão, os 

“narradores anônimos” (BENJAMIN, 1994) são chamados de griôs por entender essa acepção 

e o seu significado como pessoas que se reconheçam e sejam reconhecidos pelo grupo como 

portadores dos saberes e fazeres da tradição oral. Foram entrevistados os seguintes segmentos 

dos griôs de Helvécia: o contador de histórias, o rezador, a parteira, a artesã e o brincante de 

dança popular. Enfatiza-se também que os narradores dessa comunidade não são reconhecidos 

publicamente com esse título, mas se comportam como griôs no cotidiano ao contarem 

histórias e ao ensinarem uma prática religiosa, artesanal ou cultural. Para tanto, não só utilizou 

o corpus transcrito das narrativas orais coletadas na referida comunidade quilombola como 

também pesquisas publicadas sobre Helvécia. O trabalho insere-se na proposta de pesquisa 

etnográfica, com consequente análise do conteúdo das narrativas coletadas e a performance 

dos narradores no que se refere à memória – individual e coletiva - e à identidade local. Neste 

trabalho, tomam-se as ideias teóricas de Bosi (2003), Benjamin (1994), Cascudo (1984), 

Certeau (1994; 1996), Hall (2005), Halbwachs (2004), Le Goff (1988), Munanga (2006), 

Zumthor (1993; 2007), entre outros autores. Com base nesses pressupostos teóricos, este 

estudo contribuirá para a valorização e discussão de elementos da memória e cultura de uma 

comunidade.  

 

Palavras-chave: memória, identidade cultural, griô, performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

Se trata de una análise teórico-crítica acerca de las narrativas orales de ficción (literatura oral) 

y no fictícias de la comunidad quilombola de Helvécia, situada en el extremo Sur de Bahia, y 

la performance de los narradores. La memoria vocalizada del pasado en esas narrativas 

cumple la función sociocultural de propagar los saberes - cargados de simbologias que 

representan  las experiencias compartidas por otras generaciones, anunciando y confirmando 

los mitos indispensables a la sustentación del vínculo social que alimenta el imaginário de la 

comunidad. Son objetos de discusión un estudio teórico-crítico sobre los saberes, costumbres 

locales, modos de hacer y vivir de la comunidad de Helvécia, compenetrándose en la 

representación de la identidad local. En el proceso de investigación se discutirán las funciones 

socioculturales que ejercen las narrativas orales de los griôs de la comunidad de Helvécia, 

considerándose la memoria como elemento privilegiado en el proyecto de construcción de la 

identidad de ese grupo. En esa discusión, los “narradores anónimos” (BENJAMIN, 1994) son 

llamados de griôs por entender esa cuestión y su significado como personas que se 

reconozcan y sean reconocidos por el grupo, como portadores de los saberes y haceres de la 

tradición oral. Fueron entrevistados los siguientes segmentos de los griôs de Helvécia: El 

contador de histórias, el rezador, la partera, la artesana y el bailarín de danza popular. Se 

enfatiza también que los narradores de esa comunidad no son reconocidos publicamente con 

ese título, pero se comportan como griôs en el cotidiano, al contar histórias y al enseñar una 

práctica religiosa, artesanal o cultural. Para tanto, no solo utilizó el corpus transcrito de las 

narrativas orales colectadas de la referida comunidad quilombola, como también 

investigaciones publicadas sobre Helvécia. El trabajo se incorpora en la propuesta de pesquisa 

etnográfica, el consecuente análisis del contenido de las narrativas recojidas y la performance 

de los narradores en relación a la memoria – individual y colectiva – y a la identidad local. En 

este trabajo, se toma las ideas teóricas de Bosi (2003), Benjamin (1994), Cascudo (1984), 

Certeau (1994; 1996), Hall (2005), Halbwachs (2004), Le Goff (1988), Munanga (2006), 

Zumthor (1993; 2007), entre otros autores. Con base en eses presupuestos teóricos, este 

estudio contribuirá para la valorización y discusión de elementos de la memoria y cultura de 

una comunidad.  

 

Palabras-clave: memoria, identidad cultural, griô, performance. 
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INTRODUÇÃO 

O narrador está presente ao lado do ouvinte. Suas 

mãos, experimentadas no trabalho, fazem gestos que 

sustentam a história, que dão asas aos fatos 

principiados pela sua voz. Tira segredos e lições que 

estavam dentro das coisas, faz uma sopa deliciosa das 

pedras do chão, como um conto da Carochinha. A arte 

de narrar é uma relação alma, olho e mão: assim 

transforma o narrador sua matéria, a vida humana. 

(BOSI, 1994) 

 

Contar histórias não é somente realizar uma atividade lúdica de criação do imaginário 

lançada ao vento para que os ouvintes interajam ou se divirtam acerca do que foi enunciado. É 

muito mais do que isso. O texto ouvido, imaginado, debatido afiança uma relação de 

cumplicidade entre contador e ouvinte de geração em geração, abre espaço para as histórias de 

família, as histórias do lugar, as histórias antigas e atuais, as práticas cotidianas, as façanhas 

individuais e grupais sustentadas nas tradições orais ao longo dos séculos.  

As narrativas orais transportam vozes anônimas enunciadoras de poesia ouvidas nas 

roças, na beira dos rios, nas varandas das casas, nas canoas de pescadores, no meio da mata, 

nas cozinhas, no lombo dos burros, nos currais, nos quintais, nas farinheiras e em tantos 

outros lugares de acolhida e de encontro, propícios à propagação de causos emanados da 

sabedoria popular e das experiências testemunhais dos afazeres diários. O vivido e o lembrado 

são matérias principais para o enredo do contador que, segundo Bosi (1994), tem como 

ocupação a arte de narrar decorrente da experiência, do conhecimento removido da amargura, 

da dor, da dignidade de contar o causo até o fim como um ritual sagrado. Para Benjamin 

(1994), esse ritual é sustentado por quem viveu as experiências, por isso sabe bem o que está 

relatando.  

As narrativas orais transcritas nesta dissertação não só compreendem o relato de 

histórias de vida e das práticas culturais como também abrangem alguns gêneros da literatura 

oral, mais especificamente o canto de danças populares, as orações, as rezas, os mitos e as 

fábulas. Esses textos permitem ao homem saber sobre suas origens, o estar no mundo e a sua 

identidade. Para Cascudo (1984), a literatura oral age de variadas maneiras; algumas vezes 

usa seus gêneros para falar, cantar, representar, dançar e rezar. Os autores dessa literatura, 

para esse autor, são sempre narradores anônimos. A procedência dela é remota e indistinta e o 

seu corpus pode ser modificado, conjecturando valores, anseios e indigências da comunidade. 

Para Todorov (2006), não se pode achar a origem das narrativas no tempo, pois este é que dá 

conta de brotar narrativas em um desenrolar contínuo de fios somente arrematados ao serem 
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publicadas nos anais, divulgadas em vários espaços e contadas em pormenores. Em Tempo e 

narrativa Ricoeur (1997) discute sobre a representação humana do tempo e a experiência do 

vivido como situações que se processam no desenho de uma narrativa. 

Nessa perspectiva, o presente estudo se ocupa da arte de narrar dos ”narradores 

anônimos” (BENJAMIN, 1994) de Helvécia-BA, tanto em relação à narração dos eventos 

antigos ocorridos no tempo da colônia e na antiga estação ferroviária Bahia-Minas, quanto aos 

acontecimentos do tempo presente, das associações fundadas e de parte da literatura oral 

desse grupo, comportando manifestações culturais e religiosas. Também nessa discussão, 

esses narradores foram chamados de griôs por entender essa acepção e o seu significado como 

“uma metáfora da memória e ancestralidade do povo brasileiro, memória viva de povos que 

não se calaram e mantiveram vivas suas tradições e identidades em comunidades de re-

existência”
1
. Enfatiza-se também que os narradores entrevistados em Helvécia não são 

reconhecidos publicamente com esse título, mas se comportam como griôs no cotidiano ao 

contarem histórias e ao ensinarem uma prática religiosa, artesanal ou cultural. São também 

reconhecidos pela comunidade como sujeitos preocupados com a transmissão de saberes e 

fazeres a quem se dispõe a escutá-los.  

De acordo com pesquisas do projeto da Ong Grãos de Luz e Griô, no Brasil, o título 

griô é dado à pessoa que se reconheça e seja reconhecido pelo grupo como portador dos 

saberes e fazeres da tradição oral e que, pela palavra veiculada, pela performance, pela 

vivência possa discorrer, instruir, transmitindo saberes e fazeres de geração em geração. O 

termo griô origina-se da palavra griot, que remete às estruturas organizadas do universo da 

tradição oral africana. Essa “é uma corruptela da palavra „Creole‟, ou seja, Crioulo, a língua 

geral dos negros na diáspora africana. Foi uma recriação do termo gritadores reinventado 

pelos portugueses quando viam os griôs gritando em praça pública”
2
. Segundo o referido 

projeto, consta que os primeiros povos do Brasil também admitiram a expressão griô como 

um espaço social e político na comunidade para perpetuação oral dos saberes e fazeres, “a 

exemplo dos Kaingang do Sul, dos Tupinambás das Aldeias Tukun e Serra Negra (BA) e os 

Pankararu de Pernambuco, os Macuxi em Roraima, [...]”
3
.  

Além disso, a palavra griô, no Brasil, apresenta uma definição extensa e genérica, ou 

seja, compreende todos os segmentos da tradição oral. As informações sobre a atuação dos 

                                                           

1
  Pesquisa apresentada pelo Projeto Grãos de Luz e Griô - trabalho desenvolvido na cidade de Lençóis, BA. 

Disponível em http://www.acaogrio.org.br/Acesso em 22 de março de 2013. 
2
 Op. cit., nota 1. 

3
 Op. cit., nota 1. 
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griôs podem ser encontradas no projeto de Lei Griô
4
, que tem como proposta registrar e 

certificar os membros atuantes da transmissão dos saberes e fazeres da tradição oral em 

ambientes de ensino. Esses registros contemplam os seguintes segmentos: os próprios 

sujeitos, grupos ou comunidades tradicionais; as entidades sem fins lucrativos e que operem 

na esfera da cultura (associações, sindicatos, cooperativas, consórcios e fundações); as 

organizações não governamentais e as organizações civis de instância pública que operem 

com a tradição oral; os órgãos gestores da cultura; e as instituições de ensino que ampliem 

atividades atreladas às práticas da tradição oral.  

Nesse propósito, trabalhou-se mais densamente, dentre esses segmentos publicados no 

referido projeto de Lei, a escuta de alguns textos da literatura oral bem como o relato de 

práticas culturais que engendram as ações de alguns griôs específicos de Helvécia: o contador 

de histórias, o rezador, a parteira, as artesãs e o brincante de dança popular (a dança Bate 

Barriga e a festa dos Mouros e Cristãos). O critério de seleção desses atores sociais respalda-

se na atuação expressiva e significativa desses proclamadores da palavra na comunidade e na 

luta travada por eles no que se refere à manutenção das tradições de Helvécia ao longo dos 

anos. As primeiras entrevistas aconteceram por meio da indicação da associação quilombola 

de Helvécia; depois, os próprios entrevistados foram indicando outros narradores que se 

adequavam no contexto discutido. 

O griô, ao contar histórias, rezar, narrar um fato, benzer, praticar um fazer, dançar e 

cantar adota vários elementos e prerrogativas, assim como saber o quê está veiculando e saber 

como se deve veicular. Nesse sentido, objetiva-se também, nesta pesquisa, apresentar a 

análise da performance dos entrevistados no momento em que narram ou cantam o texto oral. 

Eles dominam com precisão os elementos da poética vocal e da performance para buscar 

confiabilidade e sentido à história narrada/cantada/interpretada com a  utilização de trejeitos, 

acenos, demonstrações faciais, alterações do olhar, meneios de cabeça, murmúrios, silêncio, 

elevação da voz, oscilações corporais e entonações. Para Finnegan (1992, p.28), as 

manifestações orais são “[...] um trabalho de arte efêmero, e que não possui existência ou 

continuidade longe de sua performance”. 

A pesquisa em Helvécia nasceu a partir da percepção da importância dos textos 

veiculados oralmente nessa comunidade e pela narração eloquente e performática dos sujeitos 

entrevistados. Esses narradores anônimos contam causos, fábulas e mitos, ao passo que 

                                                           

4
 Projeto de Lei 1.786/2011 organizado pela deputada federal (PCdoB/RJ) e presidente da Frente Parlamentar de 

Cultura Jandira Feghali, em tramitação no Congresso Nacional desde 2011. 
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entretém nos enredos desses textos toques de magia e de realidade. Nessa hora, o ouvinte 

atento dessas histórias sente o tempo parar e o desejo de ouvir é latente; cada trama é narrada 

com pinceladas de sedução, afiançada pela expressão do olhar, alterações de voz, risos e 

calma do contador-performer. Combinam-se aos sons da teia narrativa, os sons alegóricos 

emitidos em Helvécia para que o narrado afiance a verdade das histórias que abarcam o 

universo mítico e fabuloso. 

Helvécia é uma comunidade quilombola reconhecida pela Fundação Cultural 

Palmares, do Ministério da Cultura, portaria nº 7 de 6 de abril de 2005, publicado no Diário 

Oficial da União
5
. Distrito de Nova Viçosa Bahia, localiza-se no Extremo-Sul da Bahia

6
, 

próximo às cidades de Teixeira de Freitas, Posto da Mata e Caravelas. A documentação 

escrita faz referência a esse distrito como oriundo da antiga Colônia Leopoldina, uma colônia 

suíço-alemã constituída em 1818 e que progrediu até 1888 (época da abolição), utilizando a 

mão de obra escrava na lida com o café (BAXTER; LUCCHESI, 1997). Alguns estudiosos 

explicam que o exemplo de Helvécia é peculiar, pois os proprietários eram, em grande parte, 

estrangeiros e, por conseguinte, não apresentavam o português como língua materna (cf. 

discussão em ZIMMERMAN, 1999, p. 466; e em BAXTER; LUCCHESI, 1997). Esses 

estudos também apontam que existem outros fatores mais expressivos, como o fato de a 

comunidade de ex-escravos da Colônia Leopoldina ter se fixado na região da colônia numa 

condição relativamente isolada, sem se dispersarem para outras áreas de ex-escravos após 

1888. 

Nesse distrito, hoje, coexistem duas situações antagônicas: a luta “serena” pela 

manutenção da tradição dos moradores mais velhos e a abertura construída pela nova geração 

sobre questões e afazeres mais contemporâneos. Essa perspectiva de luta compreende a 

memória de maneira distinta na relação com o passado. A abrangência da memória permite 

reexaminar a cultura e as experiências de Helvécia no significado atribuído por Thomson 

(1997) no que se refere aos grupos populares na história, assim como aprofundar acerca das 

práticas de exclusão/inclusão dessas pessoas visando à edificação do projeto de cidadania. 

Um dos desafios do trabalho com as narrativas orais é o de enfocar acerca das 

construções empregadas pelos grupos não dominantes no sentido de validar as suas 

                                                           

5
 O DOU em seu Art 1° registra como Remanescente de Quilombo, conforme Declarações de Auto 

reconhecimento e os processos em tramitação nesta Fundação Cultural Palmares, a Comunidade de Helvécia, 

distrito de Nova Viçosa, Estado da Bahia no Livro 002, registro nº. 129, f. 34. Ver publicação no anexo II deste 

texto, p. 158. 
6
 Ver mapa da localização de Helvécia no anexo III, p. 159. 
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experiências. Essa validação das memórias comporta as experiências dos grupos populares, ou 

seja, da cultura popular. A pesquisa em Helvécia tem como propósito trabalhar as memórias 

não hegemônicas por meio dos testemunhos orais dos griôs dessa comunidade e também 

pesquisar a documentação oficial. Assim sendo, discute-se sobre a trajetória desse grupo e o 

conhecimento de alguns membros acerca das relações sociais e familiares, religião, costumes, 

tradições, rituais e manifestações culturais.  

Essa comunidade foi escolhida para ser o campo de coleta da pesquisa porque lá ainda 

se contam histórias, causos que resistem na memória desses narradores anônimos, velhos 

contadores de histórias, que, de uma maneira particular, misturam três elementos 

encantadores: a imaginação, a vivência e a alegria. Com essa escuta, foram analisados 

aspectos do movimento da cultura e da história de Helvécia em que as identidades desse 

grupo se definem. Pelo ato de contar histórias, os griôs fazem a recomposição do passado, 

apoiados na memória, que, segundo Halbwachs (2004), opera com base em dados ou noções 

comuns tanto relacionados ao particular quanto ao coletivo; mas só se processa de fato 

quando faz parte de uma mesma sociedade. Para Bosi (1994, p. 89), “todas as histórias 

contadas pelo narrador inscrevem-se dentro da sua história, a de seu nascimento, vida e 

morte”. 

Nessa perspectiva, a escuta de relatos dos “arquivistas de fatos passados” (HAMPATÉ 

BÂ, 1982) é importante, pois permite afirmar a relevância do papel deles no constructo 

social. Para a seleção dos entrevistados, os critérios escolhidos foram a idade (a partir de 55 

anos) e o tempo de permanência na localidade, tendo em vista a vivência e a experiência 

desses narradores anônimos em larga escala sobre os saberes, fazeres, práticas culturais e 

simbólicas da comunidade. O critério de idade foi descartado somente quando as entrevistas 

foram direcionadas aos membros do diretório das associações de Helvécia. Essas entrevistas 

aconteceram no intuito de buscar dados relacionados às questões econômicas e culturais da 

comunidade mais recentes.  

Nesse sentido, convém enfatizar que a função de lembrar realizada pelo idoso de uma 

dada comunidade é concretizada intensamente, tendo em vista que ele se encontra “afastado 

dos afazeres mais prementes do cotidiano, se dá mais habitualmente à refacção do seu 

passado” (BOSI, 1994, p.63). Cabe reforçar que esse ato de recordar não contempla 

unicamente a conservação e a transmissão da herança cultural do passado, tendo em vista que 

“é evidente que o „passado‟, o „detrito histórico‟, não é apenas o arcaico, pois é „recuperado‟ 

porque faz sentido para o entendimento do presente” (GLASER, 2011, p.168).   
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A função sociocultural dos griôs de Helvécia consiste em evocar o passado no 

presente, atualizando o narrado em outros contextos. A história contada “deve reproduzir-se 

de geração a geração, gerar muitas outras, cujos fios se cruzem, prolongando o original, 

puxados por outros dedos” (BOSI, 1994, p. 90). Pela escuta dessas histórias, pode-se 

compreender o processo de construção identitária dos narradores dessa localidade pelo 

mapeamento de algumas questões: os saberes e os fazeres, os valores culturais ancestrais, a 

valorização de alguns textos da literatura oral como, por exemplo, as fábulas, os mitos, as 

rezas e os cantos das danças (a dança Bate Barriga - também designada pelos entrevistados 

como “samba de tambor”). 

Pela análise dos relatos orais de Helvécia, busca-se entender a história que reflete no 

presente de forma atenuada ou arrebatadora. Nesse processo, as histórias inéditas e recontadas 

pelos mais velhos da comunidade, que persistem na memória, fluem naturalmente, tendo em 

vista que “toda consciência do passado está fundada na memória. Através das lembranças 

recuperamos a consciência dos acontecimentos anteriores e distinguimos o ontem do hoje” 

(LOWENTHAL, 1998, p.75). Essa lembrança é relevante no processo de construção do 

sentido de identidade e de continuidade. A veiculação desses textos no espaço-tempo em que 

eles se inserem contemplam aberturas para que as histórias do passado sejam ressignificadas 

em outros espaços-tempos, por outros narradores, em um movimento contínuo de recordações 

e esquecimentos concretizados pelas “memórias divididas” (PORTELLI, 1998) seja nos 

relatos da época da Colônia Leopoldina seja na lembrança de episódios da estação de trem de 

ferro Bahia-Minas. Junto a esses trabalhos da lembrança de alguns episódios, os narradores de 

Helvécia também constroem a “memória coletiva” (HALBWACHS, 2004), anunciando e 

confirmando os mitos indispensáveis à sustentação do vínculo social que alimenta o 

imaginário da comunidade. 

Essas hipóteses foram levantadas tendo como base a seguinte questão norteadora: que 

funções socioculturais exercem as narrativas orais - ficcionais ou não ficcionais - dos griôs 

contadores de histórias da comunidade quilombola de Helvécia, localizada no extremo Sul da 

Bahia, considerando-se a memória como elemento privilegiado no processo de construção 

identitária? A observação participante objetivou, assim, reconhecer parte da história do lugar, 

as histórias de vida (cultura) e alguns textos específicos dessa comunidade (literatura oral), 

bem como analisar, no corpus coletado, informações sobre a memória e a construção 

simbólica de sentidos identitários.  
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As narrativas começaram a ser coletadas em Helvécia no mês de junho de 2013. As 

primeiras visitas foram realizadas no ano de 2012, com o objetivo de conhecer o local e de 

conversar espontaneamente com as pessoas da comunidade sem compromisso com a coleta de 

dados. Para a efetivação da pesquisa etnográfica, realizou-se um levantamento do perfil dos 

griôs selecionados por meio de entrevistas semiestruturadas e conversacionais. Na coleta das 

histórias, foram usados o gravador e a câmera filmadora para registrar os relatos e a 

performance dos contadores. Para Zumthor (2007, p.30), a performance tem certas regras 

textuais que se inserem de forma simultânea conduzindo “o tempo, o lugar, a finalidade da 

transmissão, a ação do locutor e, em ampla medida, a resposta do público [...]”. Para Geertz 

(1989), a prática da etnografia visa o estabelecimento de relações, seleção de informantes, 

transcrição de textos, levantamento de genealogias, mapeamento de campos, manutenção de 

um diário, entre outras coisas. 

Depois de filmadas e gravadas, as histórias contadas em Helvécia foram transcritas de 

forma a atender as especificidades do registro oral. Ao se tratar dos sistemas de transcrição, 

Borges (2003) acrescenta que não se deve apenas considerar as questões gramaticais que o 

narrador pode manipular, “mas igualmente os processos ou recursos especificamente poéticos, 

sejam eles formais (distribuição do fluxo narrativo em estruturas rítmicas e de sentido 

dramático), sejam estilísticos (processos retóricos, recortes narrativos)” (idem, ibidem, p.15). 

Por fim, o autor propõe que, no ato de transcrição, deve-se comprovar a materialidade verbal 

e poética do texto de apoio. 

Em se tratando do ato de transcrição das narrativas, destacam-se algumas 

especificidades do oral: os recortes narrativos, a linguagem do narrador (repetições e sons 

característicos), as pausas enfáticas de suspense, os sussurros e os silêncios das rezas, as 

cantigas, os versos da dança popular, as onomatopeias vocalizadas, os vazios no final dos 

períodos, o entrecruzamento de ideias, as expressões faciais, gesticulações nas mãos e braços 

e o movimento corporal. Na discussão sobre a performance do contador,  Zumthor (2007) 

reforça que o discurso poético trabalha com um fato principal, no qual se baseia; no caso da 

semântica poética, o corpo se projeta como ponto de partida, como ponto de origem e como 

referente do discurso: “O corpo dá a medida e as dimensões do mundo; o que é verdade na 

ordem da linguística, na qual, segundo o uso universal das línguas, os eixos espaciais 

direita/esquerda, alto/baixo e outros são apenas projeção do corpo sobre o cosmo” (idem, 

ibidem, p.77). 
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Os termos contador e poética vocal são empregados na discussão teórica com o 

propósito de acolhida do conceito de performance atrelado à discussão sobre os griôs da 

comunidade de Helvécia, cujas histórias enunciadas tem por finalidade basilar a interpretação. 

A expressão narrador também é utilizada nesse contexto, pois esses contadores igualmente se 

preocupam com o compartilhamento de experiências e a manutenção da tradição. Segundo 

Williams em Marxismo e Literatura (2005), a tradição pode ser entendida seguramente mais 

que um elemento imóvel historicizado; constitui-se, de certa forma, o meio prático mais 

influente de incorporação. Para o autor, trata-se de uma tradição seletiva, “uma versão seletiva 

intencional de um passado moldável e de um presente pré-moldável, que é então 

poderosamente operativo no processo de definição e identificação social e cultural” 

(WILLIAMS, 2005 apud GLASER, 2011, p. 181). 

Assim, as narrativas orais de Helvécia expõem tanto aspectos individuais quanto 

coletivos, combinados a informações do presente e ao conhecimento de cada narrador. Essas 

narrações se alimentam no presente dinamicamente e reelaboram seus discursos orais de 

forma a contribuir no compartilhamento de experiências e na manutenção da tradição como 

elemento socializador da comunidade. Lembrando que nesse contexto a tradição é seletiva, 

pois, segundo Glaser (2011) - citando Williams (2005) - no cerne de uma cultura dominante e 

efetiva, comunica-se sempre “a tradição”, o “passado importante”, mas, nesse contexto, o 

básico é a seleção, alguns significados e práticas são ressaltados e outros eliminados. Ou seja, 

nesse processo é importante que alguns desses significados e práticas sejam reinterpretados, 

diluídos, ou depositados em formas que amparam ou de certa forma não contrapõem outros 

elementos inerentes à cultura dominante e efetiva. 

Como proposta de discussão dos ecos da memória do grupo quilombola de Helvécia, 

este trabalho estrutura-se em quatro capítulos. O primeiro capítulo, “Era muito ensinamento, 

era tudo passado oralmente,” realiza uma discussão teórica com ênfase nos conceitos de 

“narrativas orais” e “literatura oral” (CASCUDO, 1984; FERREIRA NETTO, 2008; LIMA, 

2003; PORTELLI, 1997, 1998, 2001, 2010), “performance” (SCHECHNER, 2003; 

LIGIÉRO, 1999; ZUMTHOR, 1993, 2007),  “narrativas ficcionais” (ISER, 1999; RICOEUR, 

1997; TODOROV, 2006), “griôs” (AÇÃO GRIÔ, 2010; FEGHALI, 2011), “memória 

individual e coletiva” (BOSI, 1994; LE GOFF, 1990; HALBWACHS, 2004; POLLAK, 1989, 

1992; SARLO, 2007), “memória dividida” (PORTELLI, 1998), os “narradores e suas práticas 

culturais” (BENJAMIN, 1994; CERTEAU, 1994; 1996) e a “identidade cultural” (CANDAU, 

2012; HALL, 2005). Nessa discussão, as narrativas orais são apresentadas também como 
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“vocalizações poéticas” (ZUMTHOR, 1993; 2007) tendo em vista que as duas expressões, 

neste texto, se ocupam em narrar a experiência humana.  

O segundo capítulo, “Eu tinha tempo para ouvir os mais velhos falando,” aborda a 

perda da faculdade de escutar os relatos do passado e a dispersão dos grupos de escutadores. 

Apresenta a reunião dos causos contados sobre a história de Helvécia segundo os relatos dos 

entrevistados e de dados da documentação oficial para que se possa conhecer a comunidade 

pesquisada. Nesse ínterim, são enfocadas as memórias divididas de Helvécia, levando em 

conta o tempo da Colônia Leopoldina, da estação de trem de ferro Bahia-Minas e as 

circunstâncias desse passado no presente dos narradores. Destaca-se também a identidade 

quilombola como memória e resistência, a conceituação do termo quilombo segundo alguns 

estudiosos tais como Gomes (2005), Mott (1991), Munanga (2006). Discute-se sobre Helvécia 

e sua condição de comunidade quilombola no respeito à terra, aos frutos dados por ela e a 

criação do laço de pertencimento com esse bem.  

O terceiro capítulo, “A viola que tocava de primeiro mudou,” apresenta algumas 

discussões acerca da identidade cultural de Helvécia (festas e devoções), dando ênfase à 

análise de alguns textos da literatura oral veiculados nesse contexto festivo e devocional, 

inclusive a preocupação dos narradores sobre a continuidade da tradição do coletivo. Tomam-

se as discussões sobre um tempo anterior, a confrontação com o presente e a tessitura de 

histórias sobre as vivências, a religiosidade, as práticas cotidianas e as tradições desse grupo 

de remanescente quilombola. Por fim, aborda-se sobre os griôs dessa comunidade enquanto 

sujeitos tecedores de fios narrativos na construção do desenho do espaço da tradição e das 

manifestações culturais da comunidade pelas histórias contadas: os fios maternais da arte da 

griô parteira dona Maria da Conceição, os fios artesanais da griô artesã de cavaco de 

eucalipto, os fios das raízes da griô mãe de santo dona Maria da Conceição dos Anjos e os 

fios performáticos da griô brincante da dança Bate Barriga dona Faustina Zacarias.  

O quarto capítulo, “Naquele tempo tinha até boitatá,” apresenta o universo simbólico 

dos textos literários (mitos e fábulas) contados em Helvécia que envolve o imaginário, bem 

como a função sociocultural desses textos. Trabalham-se as performances dos griôs 

contadores de histórias e tomam-se como base, principalmente, as teorias de Zumthor (1993, 

2007), Schechner (2003) e Ligiéro (1999) acerca das poéticas vocais e da performance. 

Trabalham-se a análise do “discurso narrativo” (TODOROV, 2006; RICOEUR, 1997), os 

aspectos dos gêneros da literatura oral “fábula e mito” (CASCUDO, 1984) e o “fictício e o 

imaginário” (ISER, 1999) no corpus da narração. Trata-se da apresentação dos conceitos de 
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“performance” e “poéticas vocais” (ZUMTHOR, 1993; 2007) junto às análises da construção 

simbólica de sentidos identitários da comunidade por meio das histórias ficcionais.  

Na perspectiva de valorização do imaginário, o trabalho com as narrativas orais - 

ficcionais e não ficcionais - dos entrevistados de Helvécia intenta afirmar a relevância dos 

bens simbólicos dessa comunidade, levando em conta que, para Geertz (1989), o 

comportamento humano é observado como ação simbólica. A análise dos causos dos 

narradores e de aspectos da literatura oral de Helvécia é realizada entendendo esses textos 

como manifestações populares e demonstrações de elementos significativos da cultura desse 

grupo, bem como se inserem no quadro de conservação e de transformação dos valores 

culturais. Assim sendo, o desenvolvimento da pesquisa sobre os aspectos culturais, literários e 

identitários dessa comunidade pretende contribuir, de modo efetivo, para promover a difusão 

das peculiaridades históricas como uma forma de revitalizar a trajetória de resistência cultural 

do grupo de entrevistados de Helvécia no quadro das tradições seletivas.  

Busca-se afirmar, portanto, por meio dos trabalhos de análise dos textos coletados em 

Helvécia, que, ao narrar, os griôs expressam as suas experiências e construções simbólicas 

junto a uma pluralidade de outros sujeitos em diálogo. Ao contarem as suas histórias, passam 

a envolver o ficcional, a realidade que as determinam e se preocupam, também, em cerzir as 

experiências cotidianas com a linha extraída da sua cultura. Segundo Geertz (1989), a cultura 

de um povo é um contíguo de textos, eles mesmos ligados, que o antropólogo tenta entender 

ao interpretá-los. Nesse sentido, a pesquisa em Helvécia interpreta tanto o domínio 

antropológico (as histórias de vida e as práticas culturais) quanto o domínio estético (a 

literatura oral) dos textos coletados. Assim, prioriza-se, na análise das narrativas coletadas, a 

ênfase nos aspectos estético, estrutural, cultural e histórico dos textos.  
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1 “...ERA MUITO ENSINAMENTO, ERA TUDO PASSADO ORALMENTE 
7
”  

 

 
Organizamos nossa experiência e nossa memória 

principalmente através da narrativa (BRUNER, 1991). 

 

 

 

 

1.1 NARRATIVAS ORAIS FICCIONAIS E NÃO-FICCIONAIS: PERFORMANCE, 

GRIÔS, MEMÓRIA E IDENTIDADE  

 

O título deste capítulo “Era muito ensinamento, era tudo passado oralmente” - 

narrativa oral do senhor Constantino Sérvolo (trabalhador aposentado da ferrovia Bahia- 

Minas e morador de Helvécia) - remete ao contexto de transmissão de um “saber-fazer 

cotidiano” (CERTEAU, 1994) de artífice de mecânico. O saber prático recebido pelo 

entrevistado foi passado unicamente pela oralidade. As narrativas orais servem, dentre outros 

empregos fundamentais, para armazenar e transmitir informações acerca da realidade 

circundante, bem como contribui para o conhecimento da experiência humana e a apreensão 

do cotidiano. São veículos de sociabilidade das experiências individuais compartilhadas e 

socialmente admitidas. Nesse jogo linguístico de veiculação das experiências, Ferreira Netto 

(2008) destaca que as narrativas orais são ora fenômenos típicos da memória implícita ora da 

memória explícita, pois a lembrança do episódio é realizada dependendo da nossa vontade. 

Para esse autor, o registro dos eventos na memória individual concebe-se como um dos meios 

institucionalizados decorrentes das sociedades para garantirem a sua identidade e a sua 

permanência. 

Da boca ao ouvido, pelas propagações diversas em quaisquer ambientes, o texto oral 

ficcional ou não ficcional, deve viajar evocando/repetindo as histórias, narrativas orais 

populares, numa corrente interativa de experiências, para não correr o risco de cair no 

esquecimento. A memória transmitida oralmente traduz-se em presença real, numa relação 

estreita entre a imagem e a palavra relacionadas que, por sua vez, difundem valores e 

tradições culturais em tempos e espaços determinados. Pelo ato de contar/narrar histórias, os 

                                                           

7
 Narrativa do senhor Constantino Sérvolo (senhor Tante). Essa expressão remete ao contexto vivido por ele na 

transmissão oral dos ensinamentos práticos da atividade de artífice de mecânico da Bahia- Minas. Entrevista 

realizada dia 14/06/2013. 
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grupos sociais vão recordando/perpetuando a própria história, suas trajetórias pessoais, sua 

cultura e suas visões de mundo. 

Walter Ong (1998) afirma existir múltiplas características que anunciariam os modos 

de pensamento tipicamente orais das narrativas, a saber, eles são mais aditivos que 

subordinativos; mais agregativos que analíticos; redundantes e pouco originais; têm caráter 

tradicionalista; apresentam proximidade com o mundo vital; possuem um tom 

predominantemente emocional; são mais empáticos e participativos do que objetivamente 

distanciados; apresentam equilíbrio e são mais situacionais e concretos. Por fim, esses modos 

de pensamento são equilibrados e situacionais, pois se organizam em função do presente, 

destruindo as memórias irrelevantes para a vivência imediata. As palavras, ao serem 

enunciadas, adquirem seu significado no contexto em que são veiculadas, junto à 

performance.  

Por ser um elemento “agregativo e situacional” (ONG, 1998), as narrativas orais se 

alicerçam na manifestação performática dos atores sociais como forma de acentuar o grau de 

singularidade tão fortemente assinalado nos discursos proferidos. Segundo Benjamin (1994, 

p.205), “ela [a narrativa] mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. 

Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso”.  

Ferreira Netto (2008) argumenta que as narrativas orais acontecem como ações 

enunciativas proferidas no presente, mesmo que façam alusão específica ao passado - recente 

ou remoto. Elas, carregadas de atualização pelo contador/narrador, interagem com os 

interlocutores a ponto de criarem um espaço de união e integração social. Também acontecem 

a depender dos imperativos sociais, das necessidades do grupo, de modo a reunir as memórias 

no intuito de constituir uma rede de informações que sustém a identidade dos membros da 

comunidade. Para o autor a produção de narrativas orais compreende um elemento vasto e 

natural, admite a recepção em coletividade, bem como se condiciona às memórias individual e 

coletiva. 

Ao se trabalhar a produção dessas narrativas em comunidades tradicionais, o 

pesquisador procura ampliar a visibilidade de ações consideradas por muitos como simples, 

tais como “as práticas culturais e os pactos de convivência” (CERTEAU, 1996), no entanto 

tais ações demonstram valor significativo ao contar o passado com seus costumes e seus 

conflitos sociais na busca de sentido para as identidades grupais.  

Nessa perspectiva de produção de narrativas orais, Williams (2005) acrescenta que nas 

comunidades tradicionais a tradição é seletiva, pois a valoração do passado apresenta-se nesse 
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contexto muito mais latente do que o presente – tempo ainda em constituição. Nesse sentido, 

para esse autor, a tradição cultural não compreende somente uma seleção, mas também uma 

interpretação, que, por sua vez traduz a visão e a autoria da pessoa que a realizou. No caso dos 

sujeitos das comunidades tradicionais, a conservação e a transmissão da herança cultural do 

passado constituem-se relevantes, contudo, é imprescindível que tal reprodução se concretize 

por meio de uma reinterpretação do que se espera ser indispensável preservar. A memória, 

nesse sentido, é seletiva, pois pode mostrar-se, ocultar-se e ser recriada. Nessa perspectiva, 

surge a “tradição inventada” (HOBSBAWM, 2002), entendida por esse autor como “um 

conjunto de práticas [...] de natureza ritual ou simbólica, que visam inculcar certos valores e 

normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma 

continuidade em relação ao passado” (idem, ibidem, p.9). 

Em se tratando da continuidade do passado histórico, as narrativas orais ficcionais e 

não ficcionais são veículos importantes para a permanência da tradição. Sobre os momentos 

da história dessas narrativas em comunidades ainda primitivas, Zumthor (2007) estabelece 

uma divisão categórica em cinco elementos: formação, transmissão, recepção, conservação e 

reiteração (movência). O primeiro tem relação com a operação da voz que se ocupa em 

carregar as palavras; a segunda, a transmissão, está atrelada ao personagem e a voz dele, bem 

como a gesticulação; a recepção, por sua vez, acontece pela relação audição-visão, 

objetivando o discurso performatizado oral, numa relação de prazer; a conservação está 

diretamente ligada à memória; e esta abrange uma reiteração, que significa uma atividade de 

recriação e de movência
8
 do texto. 

A palavra, ao ser enunciada no corpus narrativo, permite a manutenção e a integração 

em sociedade, atribui aos membros desse corpo social uma identidade cultural, que para 

Zumthor (1993, p.67) se manifesta quando os homens proferem palavras indispensáveis à 

sustentação do vínculo social no intuito de sustentar e alimentar o imaginário para o 

desvendamento e a confirmação dos mitos. Essa identidade cultural é revestida, assim, de uma 

autoridade particular.  

Segundo Portelli (1997), no que se refere às fontes orais de classes não hegemônicas 

ligadas à tradição da narrativa popular, as distinções entre gêneros de narrativa são percebidas 

de forma diferente das fontes de tradição escrita. Para o autor, não existe gênero de história 

                                                           

8
 Por movência dos textos, Zumthor (1993) entende como o duplo dialogismo textual, tanto interior quanto 

exterior, gerado pela relação com os outros. Ex. de fragmento a texto completo e a outros fragmentos; de 

romance a conto ou vice-versa. 
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oral nomeadamente designado a transmitir informações históricas; nesse gênero, “as 

narrativas históricas, poéticas e míticas sempre se tornam inextricavelmente misturadas” 

(idem, ibidem, p.30). Nesse contexto, fica claro, na concepção do autor, que a verdade 

subjetiva no gênero história oral combina-se com a imaginação compartilhada. 

 

1.2 Narrativas orais: a literatura oral e o “artesão de ficção
9
” 

 

As narrativas orais podem ser contadas por sujeitos que viajaram por diversos espaços 

bem como por sujeitos que só contemplaram a trajetória das pessoas do seu lugarejo. Esse 

dois sujeitos são apresentados nas discussões de Benjamim (1994) situados em dois grupos 

distintos cujos interesses são vinculados ao movimento da arte de narrar: os viajantes, que 

trazem muitas histórias na bagagem; e os de raízes fincadas, que não se dispersaram da 

comunidade onde nasceu, no entanto rememoram a proeza de terceiros.  

Trabalhar com narrativas orais subentende a exploração ampla de estudos nas mais 

variadas vertentes, sejam estudos de narrativas históricas ou de narrativas de ficção. Paul 

Ricoeur (1997) realiza um estudo significativo acerca do problema clássico da relação da 

narrativa tanto histórica quanto de ficção, com a realidade. Para ele, “o problema será, então, 

mostrar como a refiguração do tempo pela história e pela ficção se concretiza graças a 

empréstimos que cada modo narrativo toma do outro” (RICOEUR, 1997, p. 176). 

Segundo Ricoeur, a narrativa é um espaço excepcional de representação do tempo, 

mesmo que a representação envolva complexidade ao se expressar numa classificação de 

acontecimentos lineares. Para ele, “o tempo torna-se tempo humano na medida em que está 

articulado de modo narrativo; em compensação, a narrativa é significativa à medida em que 

esboça os traços da experiência temporal” (idem, ibidem, p.15). Ainda nesse sentido, a 

narrativa pode ser entendida como espaço de representação que abrange o homem em 

sociedade e sua vivência, pois, para Bruner (1997), ela trabalha com os elementos da ação e 

da intencionalidade humana, repete os princípios da sociedade sem ser didática, bem como 

instrui, conserva a memória, ou transforma o passado. 

As narrativas de ficção, para Ricoeur (1997) estão livres das coerções que ordenam 

revertê-las ao tempo do universo, pois: 

Cada experiência temporal fictícia desdobra seu mundo, e cada um desses mundos é 

singular, incomparável, único. Não só as intrigas, mas também os mundos de experiência 

                                                           

9
 Expressão utilizada por Ricoeur (1997) em Tempo e narrativa para referir-se aos autores de narrativas 

ficcionais. 
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que elas exibem não são – como os segmentos do tempo único sucessivo de Kant – 

limitações de um único mundo imaginário (idem, ibidem, p. 219). 

 

Nessa discussão, esse autor esclarece que o “artesão de ficção” (RICOEUR, 1997) é 

independente para explorar os recursos do tempo fenomenológico que permanecem 

inexplorados pela narrativa histórica. Acrescenta que a ficção abrange reservas de variações 

imaginativas e suas experiências não são totalizáveis, bem como apresenta a capacidade de 

explorar os confins da fábula e do mito; e, “mesmo quando projeta e pinta a experiência, pode 

permitir-se um pouco de embriaguez” (idem, ibidem, p. 231). 

Segundo Iser (1999), em “A teoria da ficção: indagações à obra de Wolfgang Iser”, o 

fictício (intencional) e o imaginário (espontâneo) atuam como experiências cotidianas; ou 

seja, “o fictício compele o imaginário a assumir forma, ao mesmo tempo que serve como 

meio para a manifestação deste” (ISER, 1999, p. 70). Nesse sentido, percebe-se que o 

imaginário é estimulado pelo fictício a operar, ou seja, o ficcional se converte no meio ideal 

para que o imaginário se manifeste. Para Iser, o imaginário
10

 não pode inventar nada, no 

entanto, sem ele, o fictício não passaria de uma forma de consciência vazia; ou seja, ambos 

interagem para ganhar uma profunda implicação antropológica.  

Nesse processo de enfoque antropológico, Iser (1999) pontua que à proporção que os 

leitores (nesta discussão, chamados de ouvintes) do texto literário ficam engajados, a 

atividade mediante a qual o “fingimento” opera (a literatura) concretiza-se inteiramente. Esse 

fingimento proporciona aos leitores-ouvintes a apreciação de tal atividade, mesmo 

compreendendo que se trata de fantasia. Para esse autor, as pessoas parecem necessitar de tal 

elemento de “fingimento”. Os atos de fingir são divididos em três tipos por Iser (1999): a 

seleção, a combinação e o autodesnudamento. O primeiro ato envolve igualmente outros 

textos, produzindo a intertextualidade; o segundo, as fronteiras são intratextuais, variando de 

significação lexical a fronteiras infringidas pelos protagonistas das narrativas; o último, o 

mundo representado no texto não é de fato um mundo, mas para fins particulares necessita ser 

analisado como tal.  

Nessa perspectiva de análise do universo ficcional, Todorov
11

 (2006) entende as 

narrativas ficcionais organizadas e articuladas por dois elementos, chamados por esse autor de 

forças. A primeira força é a mudança, que compreende o implacável fluxo dos episódios, a 

                                                           

10
 Freud afirmava que a imaginação criadora é incapaz de inventar, mas pode combinar componentes estranhos 

um ao outro. Fonte: Rocha (1999). 
11

 Tzetan Todorov foi o introdutor do termo narratologia, em sua Gramática do Decameron (1969). 
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infindável narrativa da vida (a história), em que cada momento se oferece pela primeira e 

última vez (personagens ficcionais se confundem com os reais). Esse caos procura 

organização na segunda força (o discurso do narrador), ou seja, busca atribuir-lhe um 

significado, introduzir uma ordem que se traduz pela repetição (ou pela semelhança) dos 

episódios - o tempo presente não é original, mas repete ou divulga momentos passados e 

futuros. Para Todorov (2006), a narrativa jamais corresponde a uma só dessas forças, mas se 

compõe na articulação das duas. 

Nesse contexto narrativo ficcional, Todorov insere a noção de “intriga mínima” que 

incide no acesso de um equilíbrio a outro. Para ele, a narrativa ideal principia-se com uma 

situação estável que uma força qualquer vem alterar (o desequilíbrio). Como crítico literário, 

esse autor também recomenda um significado para a narrativa que caracteriza o enunciado 

narrativo em cinco macro proposições, denominado pelo autor de “sequência narrativa”: A 

primeira é a situação estável inicial; a segunda, a força que a vem perturbar; a terceira 

corresponde ao estado de desequilíbrio resultante; a quarta é a força em sentido inverso que 

vem restabelecer o equilíbrio; e a última corresponde ao novo equilíbrio estabelecido. Essas 

cinco macro proposições são também visíveis nos contos míticos ou fabulosos, ora apenas 

duas delas, ora um grupo maior. 

A literatura oral, objeto de estudo desta pesquisa, comporta em seu bojo a embriaguez 

do ficcional apontada por Ricoeur (1997) ao projetar a experiência nas histórias contadas; as 

discussões do real, fictício e imaginário debatido por Iser (1999); e as sequências narrativas na 

estruturação das cinco macro proposições estudadas por Todorov (2006). Para Cascudo 

(1984), a palavra literatura oral foi usada primeiramente por Paul Sébillot, em 1881, e 

apresenta como particularidade basilar a constância pela oralidade por meio de cantos e 

contos populares, mitos, fábulas, danças, rezas, quadras, aboios, lendas, adivinhações, entre 

outros.  

Segundo Fernandes (2003), Sébillot, com a publicação do livro Littérature Oral de la 

Haute-Bretagne, deu origem ao termo que dá título à obra. A terminologia literatura oral 

corresponderia naquela época à produtividade literária realizada por pessoas que ainda não 

dominavam a leitura, mas que se ligavam à Literatura. Para Fernandes (2003), Sébillot 

estimulava, nesse contexto, o alargamento dos estudos críticos de poética para além da 

produção escrita. Cascudo (1984) argumenta também que a literatura oral brasileira foi 

estruturada a partir de elementos advindos das três raças - africanos, indígenas e portugueses - 

para a memória e uso da população, numa luta contínua contra o esquecimento.  



28 

 

Nessa perspectiva de teorizações sobre o literário e a oralidade, há ainda algumas 

questões que precisam ser discutidas mais densamente. Fernandes (2003), na apresentação de 

Oralidade e literatura: manifestações e abordagens no Brasil realiza um enfoque sobre a 

oralidade e os gêneros literários, dizendo que a solidificação dos termos oral e escrito 

aconteceu com a publicação do poema no formato de canção, também à poesia sonora 

contemporânea e aos estudos de Bakhtin “que perscrutam e interpretam a voz 

redimensionando-a para um problema de ordem culturalista” (FERNANDES, 2003, p.11): 

A literatura oral, de acordo com Aguiar e Silva, é aquela em que, durante uma 

performance, contemplamos vários códigos: o musical (ou seja, a literatura oral é 

cantada ou entoada, podendo ser acompanhada de música); o cinésico (caracterizado 

pelos movimentos do autor e sua plateia); o proxémico (que regula o emprego das 

palavras entre os seres e as coisas); e o paralinguístico (responsável pelos fatores 

vocais como entoação, qualidade da voz, ruídos, risos etc)  (ARMSTRONG, 2003, 

p.120, apud FERNANDES, 2003). 

 

Fernandes (2003) acrescenta ainda sobre a necessidade de se dar importância ao oral 

na área de letras, inclusive de realizar um trabalho diferenciado ao que se entende de literário, 

pois é com a voz que os pesquisadores vão lidar; dessa forma, “a literatura deixa de ser 

captada pelo sentido etimológico de littera (letra) e passa a ser entendida „lato sensu‟ como 

cultura” (idem, 2003, p.12). Fica claro então, para o autor, que a diferenciação dada nesses 

trabalhos faz com que os estudos sobre a oralidade anulem a conceituação clássica de 

literatura em que a associa só à escrita.  

Para Vansina (1981, p. 145):  

Toda literatura oral tem sua própria divisão em gêneros literários. O historiador não 

só tentará apreender o significado desses gêneros para a cultura que está estudando, 

mas também colherá ao menos uma amostra representativa de cada um, pois em 

todos eles pode-se esperar encontrar informações históricas, além do que, as 

tradições que o interessam particularmente são mais fáceis de se compreender 

quando analisadas no contexto geral. Já a própria classificação interna fornece 

indicações valiosas. Assim, podemos descobrir se os transmissores de uma obra 

literária fazem distinção, por exemplo, entre as narrativas históricas e as de outros 

tipos.  

 

É interessante notar as colocações de Vansina (1981) sobre as divisões de gêneros da 

literatura oral, ou seja, em todos os gêneros coletados em campo podemos encontrar 

informações históricas da comunidade pesquisada. Acrescenta ainda que as tradições que 

interessam ao pesquisador podem ser compreendidas mais facilmente ao serem analisadas no 

contexto geral. Para esse autor (1981, p. 152), “a tradição sempre idealiza; especialmente no 

caso de poemas e narrativas. Ela cria estereótipos populares. Toda história tende a tornar-se 

paradigmática e, consequentemente, mítica, seja o seu conteúdo „verdadeiro‟ ou não”. Nesse 
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sentido, Vansina esclarece que, em geral, as tradições cogitam ora sobre um “mito”, no 

sentido antropológico do termo, ora sobre informações históricas.  

 

1.2.1 Gêneros da literatura oral – entre o real, o fictício e o imaginário 

 

Para conceituar os gêneros da literatura oral coletados em Helvécia, buscou-se 

entender as discussões teóricas de Cascudo (1984). Como material teórico complementar de 

análise das histórias, as teorias de Todorov (2006) acerca da estruturação das narrativas 

ficcionais e suas macro proposições; e, por fim, trabalham-se as considerações de Iser (1999) 

sobre o fictício e o imaginário, bem como alguns elementos do ato de fingir estudados por 

esse autor no universo literário (a seleção, combinação e o auto desnudamento). Propõe-se 

predominantemente fazer uso das teorias de Iser e Todorov, mesmo sabendo que suas 

discussões remetem ao contexto literário escrito; no entanto, tais considerações são também 

pertinentes para análise da literatura oral levando em conta que ambos realizam uma excelente 

descrição do quadro de relação entre o real, o fictício e o imaginário bem como o aspecto 

estrutural dos textos. 

 

1.2.1.1 O mito e a fábula 

 

A literatura oral é entendida por Cascudo como narrativas de sabedoria popular. Para 

esse autor, nesse conjunto da literatura oral, as histórias de animais, chamadas de fábulas 

clássicas eram entendidas pelos europeus como representação da natureza humana e para os 

africanos os animais viviam literalmente essa ação anímica, dotados de todos os poderes do 

raciocínio e da inteligência. As fábulas são compreendidas prontamente quando o nível de sua 

moral lógica combina com a nossa, ou seja, “os problemas morais, sociais e vitais eram 

esclarecidos na ação dos bichos” (CASCUDO, 1984, p. 90).  

Em Literatura oral no Brasil Câmara Cascudo apresenta algumas considerações de 

teóricos acerca da procedência do jabuti e aponta a seguinte questão: o jabuti veio com a 

memória negra ou o negro levara o jabuti americano para a África? A primeira justificativa 

apontada por Cascudo é a do professor Carlos Frederico Hartt
12

 que compreende a forma 

desses textos como inteiramente brasileira. Com o tempo, a dúvida foi suscitada porque esse 

                                                           

12
 Hartt publicou Contribuições para a Etnologia do Vale do Amazônia, arquivos do Museu Nacional do Rio 

de Janeiro, em 1885. Fonte: Cascudo (1984). 
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autor ouviu de um africano recém-chegado (que só falava o inglês e sua língua africana) 

causos de animais idênticos aos dos índios da Amazônia. Com isso, concluiu-se que ele não 

podia ter aprendido com o fabulário brasileiro já que não sabia a língua e nunca estivera no 

Brasil. Já o professor Artur Ramos aponta a solução de Herbert H. Smith
13

 como adequada ao 

afirmar que “as histórias de animais contadas pelos negros das plantações nos Estados Unidos 

e no Brasil são de procedência africana” (CASCUDO, 1984, p. 93). A colocação de Nina 

Rodrigues
14

 é a de que o ciclo tenha sido levado pelos negros da escravidão do Brasil. Para 

esse autor, partidário da origem africana, o jabuti é uma versão da fada calva ajapá
15

 

(tartaruga).  

Ainda nesse sentido, Cascudo (1984) escreve que von Martius
16

 afirmou ter sido o 

africano muito bem acolhido pelos índios devido a proximidade dos quilombos às tribos 

indígenas. Com isso, para esse autor, poderia ter contado as histórias da tartaruga africana 

(ajapá) e esta influenciar no surgimento das aventuras do jabuti ameríndio. Acrescenta ainda 

que “essas fábulas que o africano teria narrado ao indígena não passam de vozes mansas e 

sussurradas das velhas negras, adormecendo crianças de todas as cores e tamanhos” 

(CASCUDO, 1984, p.94).  

O gênero literário fábula é parte constituinte do quadro da literatura oral. Esse gênero 

é exemplo de um tipo característico de conto popular (contos de animais), pois, segundo 

Cascudo (1984), esse texto específico é usado para criticar ou ensinar. Também é usada para 

diversão das crianças em idade de pergunta e abstração, reconstruindo o passado. Mello 

(1987) define essa narrativa como texto carregado de linguagem alegórica e de caráter moral. 

Para ele, “a fábula é assunto de conversação, o conto, a historieta, a narração, a anedota, o 

caso, o motivo. Fabulam inceptat traduzir-se-ia „começou um conto‟ ou „começou a 

conversar‟. Indica a sistematização dos temas” (idem, ibidem, p.91).  

Os animais fabulosos, segundo Mello (1987), se inserem no quadro de narrativas 

míticas que mudam de região para região. Para Cascudo (1984, p. 104) “a coleção de fábulas 

de Esopo, madrinha do gênero, denomina-se AISOPU MYTHOI. Fábulas sinônimo de 

                                                           

13
 Autor de Brazil and the Amazonas. Fonte: Cascudo (1984). 

14
 Autor de Os africanos no Brasil. Fonte: Cascudo (1984). 

15
 Os negros fixaram a perpetuidade da ajapá, no jabuti. Fonte: Cascudo, 1984. AJAPÁ - cágado, tartaruga. O 

animal sagrado de Xangô. Fonte: http://www.vetorial.net/~rakaama/glossario-a.html. Acesso em 10/10/2013. 
16

 Karl Friedrich Philipp von Martius (botânico e antropólogo alemão) publicou, junto com Johann Baptist von 

Spix (zoólogo alemão), a obra Viagem ao Brasil. Fonte: http://educacao.uol.com.br/biografias/johann-von-

spix.jhtm. Acesso em 10/10/2013. 

http://www.vetorial.net/~rakaama/glossario-a.html
http://educacao.uol.com.br/biografias/johann-von-spix.jhtm
http://educacao.uol.com.br/biografias/johann-von-spix.jhtm
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mitos”. Esse autor apresenta também a definição de Max Müller
17

: “o mito passa ao estado de 

lenda e a lenda se torna conto. Invertendo os termos: _ um conto popular é um fragmento ou 

material total de uma lenda, esta de um mito primitivo” (idem, ibidem, p. 104). Há nessa 

discussão também a definição de D. F. Strauss
18

 ao denominar o mito como toda narrativa 

despojada de autoridade histórica, “qualquer que seja a sua origem, na qual uma comunhão 

religiosa reconhece um elemento fundamental da sua fé, por conter a expressão exata dos seus 

principais sentimentos e das suas mais caras ideias” (CASCUDO, 1984, p. 105). 

Cascudo (1984) estabelece algumas diferenciações para os gêneros mito e lenda. Ele 

define o mito como narrativa de atuação constante, milenar e contemporânea, camuflado 

noutros mitos, permeado de superstições e medos; e a lenda, narrativa de atuação ancestral 

que elucida qualquer origem e forma local, sugerindo o motivo de uma tradição coletiva. 

Ainda nesse sentido, esse autor define o mito como uma explicação imediata. Para ele, o mito 

indígena é proferido em um sistema de religiosidade, esquematizado pelos cronistas do século 

XVI, numa primeira catalogação dos pavores gerais: 

A caça do mato é a Caapora, homenzarrão coberto de pelos negros por todo corpo e 

cara, tristonho, calado, taciturno, montando o porco-do-mato de proporções 

exageradas, e dando, de vez em quando, um grito para impelir a vara dos caititus. 

[...] O Mboitatá protegia os campos contra os incêndios propositais. Era uma 

serpente de fogo ou um grosso madeiro em brasa, o méaun, fazendo morrer por 

combustão o incendiador criminoso (CASCUDO, 1984, p. 106). 

 

Cascudo, nessa citação, faz referência a dois mitos característicos e populares entre os 

grupos indígenas e que foram também registrados nas narrativas orais de Helvécia: o Boitatá e 

a Caipora. Para esse autor (1984, p.110), “os mitos, decorrentemente, vieram dos lábios 

indígenas para o registro catequista”. Também estão presentes no processo de circulação, 

ação, testemunho humano, bem como mantém alguns caracteres somáticos que o 

caracterizem. Ou seja, os mitos têm costumes que vão modificando, adaptados às condições 

do espaço em que opera. Por fim, o mito e a fábula são textos da literatura oral que 

contemplam a experiência e o funcionamento da cultura que os perpetuou de geração em 

geração.  

 

 

                                                           

17
 Friedrich Max Müller (Linguista, orientalista e mitólogo alemão). Escreveu Ensayo sobre la mitología 

comparada. Fonte: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/muller_friedrich_max.htm. Acesso em 

10/10/2013. 
18

 David Friedrich Strauss (teólogo alemão), autor de Nova vida de Jesus, tradução portuguesa de Heliodoro 

Salgado. Fonte: Cascudo (1984). 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/muller_friedrich_max.htm
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1.2.1.2 O canto, as danças e as rezas 

 

Assim como a fábula e o mito, o canto associado às danças, as orações e as rezas são 

textos da literatura oral que consideram a experiência e o funcionamento da cultura que os 

propagam ao longo dos anos. Segundo Cascudo (1984), o canto e a dança são as 

manifestações expressivas de comunicação mais rápidas e completas dentro do país. Esse 

autor destaca a presença marcante da prática do canto e da dança na obra de Gil Vicente
19

. Em 

Triunfo d’Inverno, tocar viola era condição essencial; em Auto Pastoril Português, a dança 

e o canto eram práticas em reverência a Deus; em O Auto da Barca do Purgatório e Auto 

da feira, a cantiga era prática cortesã; e em Templo d’Apolo e Farsa de Inês Pereira, 

conheciam-se as histórias do tempo glorioso pelo canto português. Esse autor também reforça 

a disseminação dessa atividade festiva cantada e coletiva realizada por variados povos em 

várias partes do mundo: portugueses, africanos e indígenas. São por vezes bailados de guerra, 

coro de variadas vozes, hinos, ritmos surpreendentes, gingas, molejos, circularidade e 

percussão irrequieta: 

Os portugueses, ensina ainda Mário de Andrade, são de influência mais vasta. 

Fixaram o tonalismo harmônico, deram a quadratura estrófica, provavelmente a 

síncopa, os instrumentos musicais popularíssimos, violão, cavaquinho, viola, flauta, 

oficleide, piano, o grupo dos arcos, „um dilúvio de textos, formas poético-líricas‟, a 

Moda, o Acalanto, a Ronda infantil, o Fado inicialmente dançado, as danças como o 

fandango, danças-dramáticas como o reisado, pastoris, marujada, chegança. [...] Do 

africano tivemos a valorização da nossa rítmica, vocábulos, flexões de sintaxe e 

dicção que influenciaram a conformação da linha melódica. Cantos e danças, 

números de Congos (ou Congadas) e Maracatus, longo número de instrumentos, 

ganzá, puíta ou cuíca, tabaque, etc. E poderosamente o jeito lascivo do dançar 

africano (CASCUDO, 1984, p. 41). 

 

Cascudo aborda que os negros e os índios não dançavam aos pares, mas em círculos 

ou filas paralelas, bem como reforça que as danças mais antigas eram realizadas em conjunto, 

sem ligação individual, distribuídas em círculos que se desarticulam, tanto para a esquerda 

quanto para a direita, comportando ou não figurantes no centro: “o negro trouxe a dança com 

a movimentação independente. Mantém o círculo, mas cada dançador é livre para as posições 

e mesmo para o ritmo” (idem, ibidem, p. 47). Também acrescenta que era impraticável findar 

um dia africano sem dança. A dança dramática, segundo Cascudo, é um gênero nascido do 

ciclo das festas religiosas, assim como os autos populares e a festa dos Mouros e Cristãos 

(prática cultural realizada em Helvécia). Para ele, tanto o canto, a dança, o mito, a fábula não 

                                                           

19
 Melhor documentário de Portugal quinhentista. Nele falam as mil vozes do povo, numa repercussão inteira e 

clara de maravilhosa fidelidade (Fonte: Cascudo, 1984). 



33 

 

são dependentes de um determinado espaço: “vivem numa região, emigram, viajam, presentes 

e ondulantes na imaginação coletiva” (idem, ibidem, p. 52).  

A oração, a prece e a reza são gêneros que também realizam essa viagem na memória 

coletiva de determinados grupos. São textos de efeito poético-estético comportando em seu 

corpus sons, ritmos e repetições propagados pelos enunciadores em variadas performances 

com posturas reverenciais e gestos emblemáticos. Segundo Gomes (2009), a prece une-se à 

grandeza da súplica, podendo se conectar ao aspecto de submissão e de arrependimento; a 

reza expede o ato de recitação, ao aludir à competência enunciadora do usuário, numa 

extensão equivalente à da oração, e, consequentemente, sobrepujará mais do que uma 

dimensão: “As orações para curar enfermidade são os ensalmos ou mais propriamente rezas. 

A reza, arma da rezadeira, é um elemento indispensável” (CASCUDO, 1999, p. 641, apud 

GOMES, 2009, p.16). Essa autora amplia algumas discussões sobre esses gêneros textuais da 

literatura oral com base nos estudos de Carlos Nogueira: 

[...] todas as especificidades e gêneros textuais orais são fluidos, porque sujeitos a 

fragmentações, hibridismos, ampliações -, até aqui prejudicada por sobreposições e 

indefinições terminológicas, problemas que explicam a resistência destes objetos a 

desmontagens teórico-práticas verdadeiramente sérias e clarificadoras. [...] são 

fluidas as fronteiras entre oração e reza, mas [a oração] compromete[-se], antes de 

mais, com um envolvimento conceptual histórico-religioso que a associa a objeto 

linguístico de constituição quase sempre ortodoxa. [...] Já reza remete mais para a 

vertente física ou sonora do texto, isto é, da prolação, o que supõe especiais 

qualidades comunicativas (oratórias, persuasivas) dos enunciadores, atualização 

pública como na privada, em voz alta como em voz baixa; e prece [...] promove um 

discurso fortemente conotado com súplica, rogo, pedido de perdão, arrependimento, 

afastando-se das outras modalidades precatórias pela maior amplitude da submissão 

à personagem divina (NOGUEIRA, 2006, p.7 apud GOMES, 2009, p. 17). 

 

Gomes ainda enfatiza a natureza complexa da oração popular; com isso, estabelece 

uma analogia desse gênero com a manta de retalhos. Essa comparação é realizada tendo em 

vista a tessitura do corpus da oração ao apresentar em seu bojo inúmeros tipos discursivos. 

Esse gênero apresenta-se de forma distinta da oração oficial nos seguintes aspectos: o meio de 

transmissão e difusão é diferente e não tem orientador ou condutor (eclesiásticos, como na 

oração oficial, e intermediários populares, como em ensalmos ou benzeduras).  

Por fim, em se tratando do estudo dos gêneros da literatura oral (mitos, fábulas, rezas, 

orações, preces), o trabalho de análise e de coleta de dados deve abranger dois aspectos 

importantes: a análise do corpus textual e do gestual. Ou seja, compreender não só a 

mensagem vocalizada como também os estados de performance dos narradores anônimos 

veiculadores desses textos. Para Zumthor (1993), a comunicação oral não deve se apresentar 

como monólogo puro, ela solicita a presença de um interlocutor bem como do desempenho 

expressivo deste. Ao cantar, rezar e contar histórias de variados gêneros, os narradores dão 
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corpo à performance, “atuação oral-auditiva complexa, pela qual uma mensagem poética é 

simultaneamente transmitida e percebida, aqui e agora” (ZUMTHOR, 1993, p. 222).   

 

1.3 A performance nas narrativas orais ficcionais e não ficcionais 

 

As narrativas orais estudadas nesta pesquisa são textos transcritos a partir da poética 

performancial expressa pelas vozes dos atores sociais de Helvécia. Trata-se da escuta e escrita 

das vozes dos griôs dessa comunidade que narram os causos enquanto caminham pelas ruas 

sem calçamento, praças, igrejas, terreiros de candomblé, casas, roças, matas e à margem dos 

rios. Narrativas de vozes que preenchem as inquirições de outras vozes, numa “compreensão 

responsiva ativa
20

” (BAKHTIN, 1992) carente de escuta e de interlocução. Por ser essa ação 

interlocutora “um permanente processo de discursivação” (BORGES, 2003, p.12), cabe aos 

pesquisadores ouvi-la, entendê-la e transcrevê-la com responsabilidade e fidelidade. Para 

Portelli (2001), a história oral torna-se gênero do discurso, “no qual a palavra oral e escrita se 

desenvolve conjuntamente, de forma a cada uma falar para a outra sobre o passado” (idem, 

ibidem, p.13). 

Zumthor em Performance, recepção e leitura (2007) distingue quatro aspectos que 

identificam as relações da performance com a voz e com a escrita. No primeiro aspecto ele 

cita a tese do teórico McLuhan ao falar da história das mentalidades e dos modos de pensar 

produzidos pela evolução dos meios e dos modos de comunicação; e sugere que tal tese deva 

ser ampliada em suas aplicações. Para Zumthor (2007) ela não diz respeito apenas aos meios, 

neles próprios; não aposta simplesmente na comparação entre oralidade e escrita, contudo ela 

permite o pensamento nas modalidades internas do meio, cuja função é assumida pela 

consciência dos indivíduos. O que se percebe nessa argumentação é a presença da 

multiplicidade de atos vocais adquirindo funções sociais diferentes, assim como se realiza nas 

canções folclóricas (número elevado de oralidades) da dança Bate Barriga e da representação 

dos Mouros e Cristãos, ambas realizadas em Helvécia.  

O segundo aspecto da performance, para Zumthor (2007), no seu uso mais geral, se 

refere de modo imediato a um acontecimento oral e gestual, sugere a indigência de 

reintroduzir a importância do corpo no estudo da obra.  O terceiro aspecto da performance 

                                                           

20
 Para Bakhtin (1992), ao falar da relação dialógica, a compreensão responsiva carece sempre de uma resposta, 

de uma compreensão. O uso dessa expressão neste trabalho é atribuído ao termo resposta à condição de ouvinte-

pesquisador atento às histórias com vistas à interpretação do que foi contado/enunciado. 
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para esse autor é a necessidade de não apenas ligá-la ao corpo como também por ele ao 

espaço (lugar cênico e de manifestação de uma intenção do autor). E o último aspecto, para o 

conceito de performance, Zumthor recorre ao termo “o originário
21

” e nomeia o objeto de 

nossa apreensão sensível inicial e totalizante do real, subjacente a distinção sensorial e à nossa 

retenção cognitiva. Para esse autor, no que se refere à marca de nossa tradição cultural 

ocidental, mesmo quando escrita, a linguagem era percebida como vocal: 

A maior parte das definições de performance põe ênfase na natureza do meio, oral e 

gestual. [...]. A „poesia‟ (se entendemos por isto o que há de permanente no 

fenômeno que para nós tomou a forma de „literatura‟) repousa, em última análise, 

em um fato de ritualização da linguagem. Daí uma convergência profunda entre 

performance e poesia, na medida em que ambas aspiram à qualidade do rito 

(ZUMTHOR, 2007, p. 45). 

 

Nessa citação, ao falar de ritualização da linguagem, Zumthor (2007) remete à 

utilização de um discurso poético proferido e encaminhado aos participantes do rito
22

. No 

caso do ritual poético, esse autor esclarece que o discurso se dirige à comunidade humana 

com diferença de destinatário, de finalidade e de natureza discursiva. Em se tratando da 

chamada ritualização, Ligiéro (1999), com base nos estudos de Schechner – grande estudioso 

da performance - define-a em dois tipos: o ritual sagrado e o secular. Este é associado com 

cerimoniais de estado, vida diária, esportes e qualquer outra atividade não designadamente de 

estilo religioso; aquele, associa-se com a expressão ou a divulgação de crenças religiosas que 

envolvem a comunicação, a oração e a invocação. Para Ligiéro, esses rituais atuam como 

ações, como performances: 

A ideia de que rituais são performances foi proposta, aproximadamente, um século 

atrás. Émile Durkheim (1858-1917) teorizou que as performances rituais criavam e 

sustentavam „solidariedade social‟. Ele insistia que embora os rituais pudessem 

comunicar ou expressar ideias religiosas, eles não eram ideias nem abstrações, mas 

as performances decretam padrões conhecidos de comportamentos e textos 

(LIGIÉRO, 1999, p.58). 

 

Ligiéro (1999) define o termo performance como palavra de difícil definição, pois seu 

conceito e estrutura se expandiram por toda parte; tanto pode ser étnica e intercultural, 

histórica e atemporal, estética e ritual, sociológica e política. Para esse autor, a performance é 

“um modo de comportamento, um tipo de abordagem à experiência humana; [...] é exercício 

lúdico, esporte, estética, entretenimento popular, teatro experimental e muito mais” (idem, 

                                                           

21
 “O originário” é um termo usado por Zumthor (2007) para designar uma ideia de performance.   

22
 Rito é entendido nesta discussão não com uma conotação sacra. Para Zumthor (2007, p.45), a diferença entre 

um “ritual” no sentido religioso estrito e um poema oral é apenas a de presença ou ausência do sagrado. Levando 

em conta que para as culturas de tradições orais vivas, essa diferença não é percebida pelos seus participantes. 
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ibidem, p. 10). Em “O leque e a rede
23

”, Richard Schechner acrescenta que a performance é 

uma ilusão da ilusão e, como tal, deve ser avaliada mais “cheia de verdade”, mais “real” que 

um experimento comum. Para ele, qualquer semiótica da performance deve se principiar, e 

continuamente amparar-se sem firmeza nessas bases incertas e escorregadias, que se tornam 

ainda mais improváveis com a alternância sucessiva da recepção das distintas plateias. 

Ao abordar acerca de uma gama de fenômenos que se tornaram objetos dos chamados 

Estudos da Performance, Richard Schechner
24

 apresenta nomes de estudiosos que expandiram 

o termo performance em seus estudos: Erving Goffman (1922-1982) em A Representação do 

Eu na Vida Cotidiana
25

 aborda sobre a performance no campo social; Milton Singer (1912-

1994) cunha o termo “performances culturais”; Keneth Burke (1987-1993), descreve o 

conceito de performance como comportamento dramático vivido pela sociedade; os trabalhos 

de John Langshaw Austin (1911-1960) em relação à relevância das palavras proferidas - “ o 

ato da fala” - e a opinião de que a fala é, em si, uma forma de ação; Wallace Bacon
26

(1914-

2001) sobre a apreciação de discursos públicos e a relação do performer e do espectador por 

meio do texto; e, por fim, Victor Turner (1920-1983), na criação de novos paradigmas para os 

estudos da performance ao confrontar os conflitos sociais com o desenvolvimento do drama. 

Ao escutarmos as vocalizações poéticas dos narradores anônimos, carregadas de 

histórias e performances, passamos a conhecer os causos e as experiências (as poéticas 

vocais) presentes na memória. A poesia para Zumthor (2007, p.12) é “uma arte da linguagem 

humana, independente de seus modos de concretização e fundamentada nas estruturas 

antropológicas mais profundas”. Essa arte da linguagem compreende os estudos das 

vocalidades (e não das oralidades) que, para o autor, são mais abrangentes, pois estão 

atrelados à historicidade da voz e ao seu uso no cotidiano. Assim sendo, inclui todas as 

articulações sonoras significantes capazes de reconstituir uma realidade passada a partir das 

experiências contemporâneas e, de geração a geração, vai vocalizando os “documentos do 

passado” (ZUMTHOR, 1993) para que outros tenham acesso a eles: “Minha própria voz 

importa aqui, e o sentimento que tenho dela; importa ao que posso dizer dessa outra voz, 

perdida” (idem, ibidem, p. 24). 

                                                           

23
 Prefácio do livro Performance Theory (A Teoria da Performance) de Richard Schechner. Tradução de Ausonia 

Bernardes Monteiro. 
24

 Schechner avançou os seus estudos sobre performance numa perspectiva interdisciplinar, comportando a 

literatura oral, a antropologia e a sociologia (Fonte: Ligiéro, 1999). 
25

 Livro de Gooffman publicado em 1959. Segundo Schechner, Goffman usou a palavra “performance” antes 

dele nesse livro. (Fonte: Ligiéro, 1999) 
26

 Fundador do Departamento de Estudos da Performance da Northwestern University, em 1955 (Fonte: Ligiéro, 

1999). 
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Essa reconstituição do passado (“da voz perdida”) está presente nas poéticas vocais 

(“minha própria voz”) e performances cujos autores são os atores sociais que contam as suas 

experiências e também as das vozes cotidianas refletidas ao longo do tempo e do espaço. Não 

se deve falar das experiências sem “renunciar às simbolizações abstratas e às taxinomias, 

porque toda palavra pronunciada constitui um produto vocal, um signo global e único, tão 

abolido quanto percebido” (ZUMTHOR, 1993, p. 220). A poética vocal tem a função de 

reunir todos os conhecimentos em evocação e transmitir continuamente as histórias gravadas 

na memória individual e coletiva.  

 

1.4  Griots e griôs: uma bricolagem cultural de poéticas vocais   

 
Quando falamos de tradição em relação à história 

africana, referimo-nos à tradição oral, [...] herança de 

conhecimentos de toda espécie, pacientemente 

transmitidos de boca a ouvido, de mestre a discípulo, ao 

longo dos séculos. (HAMPATÉ BÂ, 1982) 

 
 

As poéticas vocais, presentes na literatura oral de um grupo, ao serem proferidas 

buscam, pela performance, reunir as informações e experiências e transmiti-las 

ininterruptamente para as novas gerações. Nesse trajeto de propagação de poéticas, muitos 

espaços não se encontram abertos para a escuta desses textos, pois estão mais propensos à 

dispersão de valores e crenças, à ausência de rituais e de quaisquer envolvimentos que 

contemplem o coletivo compartilhado como forma de verbalização das heranças. Inexiste 

hoje, em alguns espaços, o apego à tradição oral.  

Para Cascudo (1984) a tradição oral pode ser definida como ato de entregar, transmitir 

e passar adiante os conhecimentos de um povo. Segundo Hampaté Bâ (1982, p.183) a tradição 

oral “é a grande escola da vida e dela se recupera e relaciona todos os aspectos”, para atribuir 

ao homem a sua razão de ser, o seu lugar na sociedade e o seu papel no mundo. Para o autor, 

nessa tradição, não há dissociação dos elementos materiais e espirituais, ela consegue 

relacionar a ciência natural, a diversão, a história, a fé, a introdução artística e o 

conhecimento, de forma a alcançar a unidade entre tantas particularidades.  

Vansina (1981) em “A tradição oral e sua metodologia” argumenta que as tradições 

poderiam ser analisadas também como obras literárias da mesma forma como é 

imprescindível analisar o ambiente social que as cria e transmite, bem como a visão de mundo 

que sustém o conteúdo de qualquer demonstração de uma dada cultura. Ainda nessa 
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discussão, Vansina (1981) acrescenta que as tradições abrangem a mensagem e as próprias 

palavras que lhe transportam.  

 

1.4.1 A poética vocal dos griots africanos 

 

 

Na perspectiva de manutenção das tradições orais, os velhos sábios da palavra, os 

griots africanos e os griôs brasileiros (tema desta pesquisa) têm um papel preponderante no 

processo de veiculação de poéticas vocais. Para entendermos melhor essa questão, 

comecemos definindo o primeiro termo: o griot. Esta é uma palavra francesa, que será 

discutida e definida neste texto a partir dos estudos e pesquisas de Hampaté Bâ (1982), autor 

pesquisador da tradição viva desses proclamadores da palavra.  

Para esse autor, os griots vivem na savana africana ao sul do Saara, região que esse 

pesquisador estudou no que se refere aos aspectos da poética vocal propagada por esses 

velhos mestres. Segundo esse estudioso, na África tradicional, a fala (“haala”
27

) é ao mesmo 

tempo divinal (no sentido descendente) e sacralizada (no sentido ascendente),  não 

contemplando em seu bojo a mentira. Para os habitantes dessa região, a fala está diretamente 

ligada ao respeito e se entrelaça à situação mágico-religiosa e social, especialmente ao se 

versar acerca da transmissão das palavras de antepassados ou de pessoas idosas. Esse apego 

religioso ao patrimônio (herança oral) é característico dos povos africanos, tendo em vista que 

os velhos sábios, “depositários da herança oral” (HAMPATÉ BÂ, 1982), são as melhores 

testemunhas da tradição, por isso são chamados de tradicionalistas. Para que não haja dúvida 

sobre a relação do nome tradicionalista com o termo griot, deve-se 

[...] esclarecer que um griot não é necessariamente um tradicionalista „conhecedor‟, 

mas que pode tornar-se um, se for essa a sua vocação. [...] De maneira geral os 

tradicionalistas foram postos de parte, senão perseguidos pelo poder colonial que, 

naturalmente, procurava extirpar as tradições locais a fim de implantar suas próprias 

ideias, [...]. Dentro de 10 ou 15 anos, os últimos grandes Doma, os últimos anciãos 

herdeiros dos vários ramos da Tradição provavelmente terão desaparecido 

(HAMPATÉ BÂ, 1982, p. 188). 

 

Fica claro, então, que a perseguição aos tradicionalistas em tempos de colonização 

forçou aos anciãos propagadores da tradição saírem de seus espaços e se refugiarem em 

ambientes menos populosos para dar continuidade à herança dos antepassados. Esses 

                                                           

27
 Essa expressão africana do idioma fulfude é derivada da raiz verbal hal, que designa “dar força”, e por sua vez, 

o ato de  “materializar”. Para Hampaté Bâ (1982), a fala é força, pois estabelece um vaivém (yaa-warta) que 

desencadeia movimento e ritmo, ou seja, conjuntamente vida e ação. O vaivém acima descrito remete 

simbolicamente ao trabalho do tecelão. A fala pode criar paz ou destruí-la (Fonte: Hampaté Bâ, 1982). 
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tradicionalistas africanos são disciplinados, não sabem mentir e realizam cerimoniais de 

reverência à alma dos ancestrais para que os impeça de fraquejar em relação aos abusos da 

língua ou até mesmo tenha um deslize na lembrança dos fatos, que os levariam à supressão de 

episódios significativos. Na África, há diferenças entre o saber transmitido oralmente e o da 

escola, pois a tradição oral contempla o vivido, o legado de experiências e as totalidades do 

ser; não só se ocupando da transmissão de narrativas.   

Ao alargarem a tradição oral pelo ato de contar histórias, os griots africanos assumem 

papel importante, pois são portadores da recordação do passado. Nesse trajeto de construção 

da tradição realizado pelos griots, é importante acrescentar as colocações de Lotman (1996) 

acerca da memória como espaço semiótico, como cultura e ao mesmo tempo como memória 

coletiva. Esse autor define a memória como um organismo “supra individual” de 

arquivamento e difusão de certos comunicados (textos) e da criação de outros novos. Nesse 

sentido, Lotman (1996) reforça que a memória não é para a cultura um depósito passivo, mas 

compõe um elemento do seu próprio mecanismo gerador de textos.  

Nesse processo de geração e criação de textos da cultura, os griots podem ser 

classificados em três categorias: os músicos (cantores, compositores, preservadores, 

transmissores da música antiga); os embaixadores (responsáveis em interceder sobre as 

discórdias em famílias); os genealogistas, historiadores ou poetas (contadores de histórias e 

grandes viajantes). Entre os griots, existem os chamados “griots-reis”; estes são, segundo 

Hampaté Bâ (1982), exemplos de homens corajosos, virtuosos, sábios, seguidores da moral e 

dos costumes.  

O griot que é também tradicionalista-doma constitui uma fonte de informações de 

absoluta confiança, pois sua qualidade de iniciado lhe confere um alto valor moral e 

o sujeita à proibição da mentira. Torna-se um outro homem. É ele o griot-rei [...], a 

quem as pessoas consultam por sua sabedoria e seu conhecimento, e que, embora 

capaz de divertir, jamais abusa de seus direitos consuetudinários (HAMPATÉ BÂ, 

1982, pp. 206, 207). 

 

Cabe ressaltar que na África, ao ouvir-se uma história do griot doma (tradicionalista), 

a narrativa oral é recebida com credibilidade e se caracteriza como uma transmissão fiel, não 

está associada a acréscimos e invenções que traem a verdade dos fatos. Nesse sentido, não 

importa se na categoria de narradores as histórias são criativas, mágicas, fiéis aos relatos, 

transgressoras da verdade; o que de fato importa é a forma pedagógica
28

 como esses mestres 
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 Segundo Hampaté Bâ (1982), a educação africana apresenta algumas particularidades distintas da sistemática 

do ensino europeu, do qual eram dispensados por toda a vida. Aos 21 anos, no Bafur, o homem era iniciado na 

escola da vida a aprofundar seus conhecimentos e tornar-se um mestre a partir do que ouvia, só tinha direito à 
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da palavra encantam seus aprendentes e ouvintes durante a emissão dos relatos ou dos 

conhecimentos. 

 

1.4.2 A poética vocal dos griôs brasileiros 

 

Nesse propósito de encantamento pela poética vocal da literatura oral, também se 

insere o griô brasileiro. Esse termo será usado nesta discussão para nomear os narradores de 

Helvécia que se ocupam atualmente das seguintes funções: artesã, mãe de santo, brincante de 

dança popular, contador de histórias, parteira, rezador e benzedor. O termo griô foi cunhado 

na Bahia, mais precisamente na cidade de Lençóis, a partir da aplicabilidade do projeto 

“Grãos de Luz e Griô”. A criação desse termo estabelece uma espécie de bricolagem cultural 

com o termo discutido antes (griot), pois segundo publicações em sites do projeto “Ação Griô 

Nacional
29

” e “Grãos de Luz e Griô
30

”, essa palavra surgiu tendo como base o termo africano 

griot. A palavra griô, no entanto, apresenta algumas diferenças em relação à primeira acepção 

(griot), pois é um termo de caráter universal, agregador, híbrido, não é contemplado em uma 

só fração da cultura popular, mas nomeia a todos os cidadãos (reconhecidos pela comunidade) 

que desenvolvam assiduamente a propagação das heranças, os saberes e fazeres da tradição 

oral, transmitidos de geração em geração com o propósito de afiançar a ancestralidade e a 

identidade do seu povo.  

Os cidadãos reconhecidos pela comunidade, homens e mulheres, os griôs brasileiros, 

são propagadores de saberes que não são veiculados nas escolas regulares e não são 

contemplados nos currículos escolares oficiais. No Brasil, eles são inseridos nas seguintes 

categorias: mestre das artes, da cura e dos ofícios tradicionais, pajé, zelador, mãe e pai de 

                                                                                                                                                                                     

palavra nas assembleias. Com o tempo, aos 42 anos, devolvia os conhecimentos à sociedade, mas não era 

impedido de continuar consultando outro mais velho e mais sábio que ele. 
29

 Segundo pesquisa realizada pelo projeto Grãos de Luz e Griô, disponível no site http://www.acaogrio.org.br, 

a Ação Griô Nacional é um projeto criado e proposto em 2006, pelo Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô, da 

Bahia, ao programa Cultura Viva da Secretaria de Cidadania Cultural do Ministério da Cultura. Esse projeto 

abrange mais 130 projetos pedagógicos que realizam a interação dialógica entre a tradição oral e a educação 

formal. Totalizam mais de 750 griôs e mestres bolsistas de tradição oral do Brasil, 600 escolas, universidades e 

outras entidades de educação e cultura e 100 mil estudantes de escolas públicas. 
30

   Segundo pesquisa realizada pelo projeto Grãos de Luz e Griô, disponível em http://convivenciaepaz.org.br  o 

“Grãos de Luz e Griôs” é um projeto realizado na cidade de Lençóis, na Bahia,  que trabalha os seguintes temas: 

ancestralidade, sonoridade, oralidade e corporeidade. Realiza oficinas de identidade, arte, artesanato e economia 

solidária, tendo como eixo central a tradição oral e a cidadania a 130 crianças, adolescentes e jovens. As 

pesquisas e vivências das atividades elaboram saberes e produzem materiais didáticos para a caminhada dos 

Griôs de 14 grupos culturais da Chapada Diamantina. Os griôs e as oficinas mobilizam 15 escolas e 

comunidades, 50 educadores municipais e, aproximadamente, mil crianças e adolescentes para a elaboração e 

vivência de projetos pedagógicos que integram identidade, ciência, arte e tradição oral no currículo de educação 

municipal. 

http://www.acaogrio.org.br/
http://convivenciaepaz.org.br/
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santo e demais líderes religiosos de tradição oral, maracatuzeiro, brincante, contador de 

histórias, poeta/poetisa popular, cirandeiro, tocador, cantador, benzedor, rezador, erveira, 

parteira, capoeirista, folião de reis, pescador artesanal, marisqueira, quebradeiro de coco, 

artesão e outros transmissores de todas as demais expressões culturais populares de tradição 

oral.   

Esses transmissores da herança da ancestralidade realizam fluidamente um projeto 

integrador que garante a permanência e a sustentabilidade do que foi aprendido/ouvido dos 

antepassados para as novas gerações.  Nesse sentido, cabe reforçar as colocações de Lotman 

(1996) sobre os sentidos da memória da cultura. Ou seja, para esse autor, tais sentidos não se 

conservam, mas evoluem; os textos que constituem a “memória comum” de uma coletividade 

cultural não permanecem no passado, mas é uma ação social de constituição e elaboração de 

muitas memórias. A mestiçagem cultural expressa nas poéticas vocais dos griôs ou griots 

fortalece e enriquece a ação de transmissão de conhecimentos e histórias numa trajetória 

culturalmente híbrida e rica, abrindo espaços para a “geração de múltiplos textos” 

(LOTMAN, 1996) de variados grupos ou etnias, em um vaivém fomentador de experiências e 

vivências.  

Ao falarmos em hibridez e na criação de novos textos de uma coletividade cultural, 

pensa-se nos diferentes processos de inclusão, de situação agregadora que possibilitam 

aberturas para o acolhimento da diversidade na unidade. No entanto, em se tratando da 

tradição oral, essa inclusão e acolhida ainda não se alargou de maneira significativa. Há 

muitas cercas rígidas erguidas para demarcar até aonde essa tradição deve avançar e em que 

local ela deve se instalar. Com isso, as manifestações da cultura popular oral afunilam-se, 

tornam-se invisíveis ou recolhem-se timidamente em alguns espaços e deixam de assumir o 

papel de protagonista entre tantos outros já existentes. 

Levando em conta as variadas situações de “risco” de desaparecimento das poéticas da 

oralidade e buscando a garantia da permanência e da sustentabilidade dessa tradição, foi 

criado no Brasil, no ano de 2011, o Projeto de Lei nº 1.786 instituindo a Política Nacional 

Griô e o fomento à transmissão dos saberes e fazeres de tradição oral como parte do 

patrimônio imaterial cultural do Brasil. Todas as discussões abordadas neste texto referentes a 

esse Projeto de Lei foram extraídas do próprio documento da lei e de dados
31

 divulgados pelo 

Projeto da Ong Grãos de Luz e Ação Griô.   

                                                           

31 
Dados disponíveis no endereço eletrônico http://www.acaogrio.org.br.  

http://www.acaogrio.org.br/
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Esse projeto foi protocolado na Câmara dos Deputados pela deputada federal e 

presidente da Frente Parlamentar de Cultura Jandira Feghali (PCdoB - RJ) e mais alguns 

deputados
32

. Foi apensado a outro Projeto de Lei, nº 1.176/2011, intitulado “Lei dos mestres 

ou Lei do Patrimônio”, do deputado Edson Santos (PT/RJ), que não foi avaliado como 

constitucional pela Assessoria Jurídica do Congresso devido aos seguintes fatores: era uma 

cópia das leis dos Mestres de alguns estados do Brasil, com a finalidade de realizar 

atendimento previdenciário de lideranças de grupos culturais, e também não tinha a 

mobilização da sociedade civil.  

A Rede Ação Griô, a Comissão Nacional dos Griôs e Mestres e a Frente Parlamentar 

de Cultura do Congresso entraram em contato com o deputado Edson Santos para realizar a 

proposta de substitutivo, em conjunto com a relatora e deputada Mara Gabrili (PSDB-SP) no 

intuito de dar continuidade ao projeto do referido deputado, mas com nova versão e nova 

intenção. O projeto de Lei Griô (nº 1.786, de 2011) nasce sem formato assistencial e com o 

aval da mobilização popular no ano de 2005, com a direção dos Pontos de Cultura, Ongs, 

Comissão Nacional dos Griôs
33

 e Mestres de Tradição Oral e assinada por mais de dez mil 

pessoas. Esse Projeto de Lei compreende a denominação Griô e Mestre do seguinte modo: 

Como todo cidadão(ã) que se reconheça e/ou seja reconhecido(a) pela sua própria 

comunidade como herdeiro(a) dos saberes e fazeres da tradição oral e que, através 

do poder da palavra, da oralidade, da corporeidade e da vivência, dialoga, aprende, 

ensina e torna-se a memória viva e afetiva da tradição oral, transmitindo saberes e 

fazeres de geração em geração, garantindo a ancestralidade e identidade do seu povo 

(PL, nº1.786/2011, art.2º, parágrafo I). 

 

Nessa perspectiva, fica claro que o Projeto de Lei nº 1.786/2011 foi elaborado a partir 

de bases estruturadas e legais. Além de ser agregador de uma política nacional de proteção e 

fomento à transmissão dos fazeres e saberes de tradição oral, também está em diálogo com a 

                                                           

32
 Antonio Roberto (PCdoB), Alice Portugal (PCdoB), Raul Henry (PMDB), Rebecca Garcia (PP), Fátima 

Bezerra (PT), Carmen Zanotto (PPS), Luiz Otávio (PMDB), Cida Borguetti (PP), Manuela D‟Ávila (PCdoB), 

Marina Santana (PT), Marinha Raupp (PMDB), Fábio Trad (PMDB), Paes Landim (PTB), Givaldo Carimbão 

(PSB), Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM), Jean Wyllys (PSOL), Sandra Rosado (PSB), Luciana Santos 

(PCdoB), Sebastião Bala Rocha (PDT), Tiririca (PR), Valadares Filho (PSB), Perpétua Almeida (PCdoB) e 

Pedro Uczai (PT) (Fonte: Projeto de Lei 1.786/2011). 
33

 Segundo dados da Lei 1.786/2011, essa comissão é composta de cinco representantes regionais do Ministério 

da Cultura, um membro do Conselho Nacional de Política Cultural, um representante do Ministério da Educação, 

um membro do Conselho Nacional de Educação, dois Griôs ou Mestres (as) de tradição oral, representando as 

cinco regiões do país, indicados por organizações da sociedade civil que atuem com a tradição oral, e um 

educador com experiência em projetos pedagógicos que relacionem tradição oral e educação formal. Tem como 

propósito a proposição de normas e critérios para a gestão compartilhada do Programa Nacional Griô, monitorar 

e avaliar as ações e uso dos recursos do referido Programa, definir o valor das bolsas de incentivo e analisar as 

solicitações de inscrição no Registro Nacional Griô. 
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educação formal, no intuito de fortalecer as práticas de transmissão oral, de forma a alcançar 

visibilidade e reconhecimento aos envolvidos e depositários da memória viva – os griôs.  

 

1.5 A memória – advento e captura do presente  

 

 

A memória viva expressa nas narrativas orais, ficcionais e não ficcionais, veiculadas 

pelos griôs compreende uma função de relevância. Para Bosi (1994), essa função não 

contempla a reconstrução do tempo e nem a sua anulação, ela estabelece uma interligação 

entre passado e presente. A lembrança dos causos e dos acontecimentos, realizados pelos 

griôs, permite que o passado se revele. Para Sarlo (2007), a busca por eventos passados não se 

configura apenas como elemento de libertação, mas um “advento”, uma “captura do 

presente”. As pessoas, ao libertaram histórias do passado, nem sempre conseguem se 

desvencilhar da lembrança daquilo que relataram, pelo contrário, podem torná-la ainda mais 

incômoda, forçando-se a conviver com ela no presente e tentando dar-lhe significado. 

Segundo a autora, o passado espiona-nos, instala-se repentinamente, evoca fluidamente a 

lembrança e concretiza o ato de espreitar o presente, como se o capturasse. 

Nesse sentido, atribui-se à memória o papel de construtora da identidade. A ela cabe a 

tarefa de reconstruir experiências individuais (âmbito privado) ou grupais (âmbito público) e 

desvendar a história de vida dos sujeitos. Essa reconstrução é feita quando as pessoas 

compartilham as representações referentes ao passado socialmente definidas e culturalmente 

habituais. A “comunidade de pensamento
34

” ou “certa memória comum
35

” não atua 

desvinculada da história de cada sujeito; pelo contrário, em sua extensão particular, ela nasce 

como garantia da nossa identidade e, consequentemente, da identidade social. 

A lembrança dos fatos ou da comunidade a que pertence pode variar. Para Candau 

(2012, p. 33), “a parte da lembrança que é verbalizada (a evocação
36

) não é a totalidade da 

lembrança”. Nesse sentido, percebe-se que a memória muitas vezes apresenta uma inclinação 

seletiva, os acontecimentos são dispostos ou dispensados a depender do interesse do 

indivíduo. Com isso, percebe-se que existem dados basilares para a composição da memória e 

também a preferência pelo que lembrar. Para Pollak (1989), esses dados são construídos pelos 

                                                           

34
 Termo usado por Halbwachs em Les cadres sociaux de la mémoire, Paris: Albin Michel 1925, p. 144. 

35
 Termo usado por Todorov em Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine, Paris: 

Seuil, 1989, p. 237. 
36

 A palavra “evocação” é entendida por Candau (2012) como as lembranças manifestadas, sejam verbalizadas 

ou transcritas. 
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acontecimentos vividos pelas pessoas e pelos lugares, tanto podem ser exatos como também 

adequações de outros eventos, fatos, pessoas ou lugares. Na tarefa de lembrar e esquecer os 

eventos, Pollak (1992) acrescenta que a memória é seletiva e o trabalho de rememoração é 

também o de esquecimento; ao recordar ou esquecer, as pessoas processam o tempo presente 

fluidamente ou aceleradamente, a ponto de criar lacunas e interstícios de passado que as 

intervenções da memória procuram equilibrar.  

Nessa perspectiva de seletividade da memória, Halbwachs (2004) aborda: 

[...] não é o passado todo inteiro que exerce sobre nós uma pressão com vista a 

penetrar em nossa consciência. Não é mais a série cronológica dos estados passados 

que reproduziria exatamente os acontecimentos antigos, mas são aqueles únicos 

entre eles que correspondem a nossas preocupações atuais que podem reaparecer. A 

razão de sua reaparição não está neles, mas na sua relação às ideias e percepções de 

hoje: não é pois deles que partimos mas dessas relações (idem, ibidem,  p.141,142). 

 

A memória seleciona os episódios que correspondam às inquietações do presente para 

compô-la. A “memória no singular” e as “lembranças no plural”, termos discutidos por 

Ricouer (2007), evidencia a memória como o lugar da afetividade e da magia, nutrida de 

lembranças vagas, cheia de particularidades e simbologias no qual os falantes elegem o que 

deve ser lembrado no ato da narração. Ao rememorar o passado, os sujeitos contam sobre as 

suas experiências e práticas culturais, recorda lugares de agora, mas que exibem marcas 

ancestrais. A recordação e o esquecimento são acontecimentos que envolvem questões 

históricas, culturais e sociais do espaço onde as pessoas habitam. Para Halbwachs (2004), só 

existe memória coletiva em um espaço constitutivo, pois esse é o local onde as impressões 

sobrevêm. Essas imagens, segundo o autor, cumprem uma função na memória coletiva. Para 

Muxel (1996, p.158), o espaço onde se vive “é um lugar-refúgio privilegiado para a 

lembrança”: 

Assim, não somente casas e muralhas persistem através dos séculos, mas toda a 

parte do grupo que está, sem cessar, em contato com elas, e que confunde sua vida e 

a dessas coisas, permanece impassível, porque não se interessa a não ser por aquilo 

que se passa, na realidade, fora de seu círculo mais próximo e além de seu horizonte 

mais imediato (HALBWACHS, 2004, p. 141). 

 

Pierre Nora (1993), em seus estudos sobre a memória, chama a atenção para a cautela 

que se deve ter acerca da trajetória da memória para a história no tempo de perda do sentido 

de prosseguimento. Ou seja, com a rapidez do tempo, processa-se não só a noção de 

descontinuidade em relação ao passado e ao futuro, como também a perda de memória. 

Segundo Nora, “a memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no 

objeto. A história só se liga às continuidades temporais, às evoluções e às relações das coisas” 

(NORA, 1993, p. 9). Para esse autor, a memória é um componente da história, que por sua vez 
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faz o trabalho de filtragem impedindo a diferença entre a memória coletiva e a memória 

histórica. Os “lugares de memória”, expressão muito usada por Nora (1993), contemplam a 

hibridização dos elementos memória e história no tempo em que as pessoas recorrem a uma 

memória carregada de elementos não naturais, como a criação de arquivos e a organização de 

celebrações para que possam dar sentido às suas identidades.  

Em relação à memória e à história, Le Goff (2003, pp. 473,474) acrescenta que 

[...] até os nossos dias „história e memória‟ confundiram-se praticamente e a história 

parece ter-se desenvolvido „sobre o modelo da rememoração, da anamnese e da 

memorização‟. [...] História que fermenta a partir do estudo dos „lugares‟ da 

memória coletiva. „Lugares topográficos, como os arquivos, as bibliotecas e os 

museus; lugares monumentais como os cemitérios ou as arquiteturas; lugares 

simbólicos como as comemorações, [...]; lugares funcionais como os manuais, as 

autobiografias ou as associações: estes memoriais têm a sua história.‟ Mas não 

podemos esquecer os verdadeiros lugares da história, aqueles onde se deve procurar, 

não a sua elaboração, não a produção, mas os criadores e os denominadores da 

memória coletiva: 'Estados, meios sociais e políticos, comunidades de experiências 

históricas ou de gerações, levadas a constituir os seus arquivos em função dos usos 

diferentes que fazem da memória‟.  

 

Ao discorrer sobre a memória, Le Goff (2003) argumenta que a história surge para 

suprir a memória coletiva, mas não a elimina. Nesse sentido, para Pollak (1992), a memória 

constitui a identidade do sujeito, enfatiza o “sentimento de continuidade e de coerência de 

uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si” (idem, ibidem, p.5). Para Le Goff, as 

sociedades cuja memória social é principalmente oral, ou que estão prontas para compor uma 

memória coletiva escrita, melhor compreendem a luta pela dominação da recordação e da 

tradição. Essa questão é retomada por Halbwachs (2004, p.85) quando afirma que “a história 

começa somente do ponto onde acaba a tradição, momento em que se apaga ou se decompõe a 

memória social. Enquanto uma lembrança subsiste, é inútil fixá-la por escrito”.  

O ato de rememorar a partir do presente é uma condição para que o discurso aconteça. 

Para Sarlo (2007), as narrações da memória quando acontecem também se insinuam a outros 

problemas no presente e para Maurice Halbwachs (2004) o ato de lembrar não é o de reviver 

os acontecimentos, mas o de refazer tais movimentos. Pela memória, o griô revive 

acontecimentos passados e conta histórias que abrangem as experiências dele e a de variados 

sujeitos. Esse contar desvenda as particularidades e as coletividades, insere fatos reais e 

improvisações, fala dos espaços do presente e de outras épocas e, dessa forma, revela as 

identidades sociais e culturais do grupo de narradores e de escutadores. Os narradores 

anônimos improvisam, falam das suas trajetórias, dos ofícios exercidos, dos lugares ocupados 

e da família. Constroem mitos e lendas, mas não se desvinculam da aliança com a verdade, 

saturada de minúcias e particularidades. Para Khoury (2006), os contadores de histórias 
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apresentam no seu contar valores e tradições, sustentando a afinidade e a pertença a um lugar 

e a uma memória. 

Esse ato reconstitutivo da memória, segundo Maurice Halbwachs (2004), pode ser 

pautado de episódios pessoais, no entanto ainda haverá o elemento coletivo da memória 

integrado à circunstância vivenciada. Nessa perspectiva, esse autor discorre que não há 

memória individual isolada, pelo contrário, ela liga-se a situações externas aos sujeitos, 

relaciona-se com as percepções da memória coletiva e da memória histórica
37

. Ou seja, “cada 

memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista 

muda conforme o lugar que ali eu ocupo [...]” (idem, ibidem, p.55).  

Nesse sentido, a memória coletiva é fortalecida e duradoura, pois tem como 

sustentáculo um conjunto de sujeitos. Para Halbwachs (2004), o decurso de lembranças, 

mesmo as mais particulares, explica-se sempre pelas transformações que se produzem em 

nossas relações com os distintos meios de coletividade. Assim, esse autor reforça que a nossa 

lembrança “aparece pelo efeito de várias séries de pensamentos coletivos em emaranhadas, e 

que não podemos atribuí-la exclusivamente a nenhuma dentre elas, nós supomos que ela seja 

independente, e opomos sua unidade a sua multiplicidade” (idem, ibidem, p.56). 

Em relação à discussão sobre memória individual e coletiva, Portelli (1997) opõe-se 

ao uso do termo “memória coletiva” por compreender que na sociedade contemporânea, cada 

sujeito acumula estilhaços de múltiplas recordações sociais diferentes, em um conglomerado 

inconfundivelmente particular.  

Para ele, a memória pode ser um processo individual, pois: 

ocorre em um meio social dinâmico, valendo-se de instrumentos socialmente 

criados e compartilhados. Em vista disso, as recordações podem ser semelhantes, 

contraditórias ou sobrepostas. Porém, em hipótese alguma as lembranças de duas 

pessoas são – assim como as impressões digitais, ou, a bem da verdade, como as 

vozes _ exatamente iguais. É por esse motivo que eu, pessoalmente, prefiro evitar o 

termo „memória coletiva‟. Embora esteja trabalhando com o intuito de registrar 

lembranças que possam ser coletivamente compartilhadas e aproveitadas, devemos 

ser cautelosos ao situá-la fora do indivíduo (PORTELLI, 1997, p. 16). 

 

Com essa afirmação, Portelli deixa claro que, ao alegar tal coisa, seria questionado, em 

termos éticos, no que se se refere à tendência a encarar os sujeitos como congruentes e 

desinteressados do conjunto. Para esse autor, a memória pode, então, se distanciar daqueles 

que a criaram. Nessa perspectiva, para Portelli (1997), a elaboração da memória e a trajetória 

da lembrança são sempre individuais; as pessoas lembram, e não grupos. Outra questão muito 
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 Para Halbwachs (2004), a memória histórica é construída por uma sucessão de episódios importantes na 

história de um país.  
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importante discutida por Portelli é o fato de Halbwachs descrever em seus trabalhos sobre um 

processo individual, e uma atividade essencial da memória: o esquecimento. Com isso, 

percebe-se nesse contexto que a memória:
 

só se torna memória coletiva quando é abstraída e separada da individual: no mito e 

no folclore (uma história para muitas pessoas: o “bom alemão”), na delegação (uma 

pessoa para muitas histórias: Ida Balò), nas instituições (sujeitos abstratos escola, 

Igreja, Estado, partido que organizam memórias e rituais num todo diferente da 

soma de suas partes).  Quando compreendemos que „memória coletiva‟ nada tem a 

ver com memórias de indivíduos, não mais podemos descrevê-la como a expressão 

direta e espontânea de dor, luto, escândalo, mas como uma formalização igualmente 

legítima e significativa, mediada por ideologias, linguagens, senso comum e 

instituições. Não podemos continuar procurando oposições somente entre campos de 

memória, e sim também dentro deles. A brilhante definição „memória dividida‟ 

precisa ser ampliada e radicalizada para definir não só a dicotomia (e hierarquia 

implícita) entre a memória institucional da Resistência e a memória coletiva da 

comunidade, mas também a pluralidade fragmentada de diferentes memórias. A 

própria „memória do povoado‟ não é um todo sólido. As memórias inexprimíveis, 

sonegadas até mesmo do círculo familiar, coexistem com as memórias igualmente 

autênticas e comoventes, expostas publicamente na praça e na igreja (PORTELLI, 

1998, p.23). 
 

Nessa perspectiva de “memórias inexprimíveis sonegadas” a que se refere Portelli, 

cabe acrescentar acerca do estudo desenvolvido das “memórias subterrâneas
38

”, realizado por 

Michael Pollak (1989) como espaços que oportunizam a adoção da História Oral e admitem a 

visibilidade de relatos quase nunca apreendidos. Essas memórias das camadas populares 

congregam o anseio de reafirmar uma identidade em exercício de marginalização. O sujeito, 

ao reafirmar uma identidade, sente-se atuante, participante de uma história, ou melhor, das 

histórias que compõem o vivido, as façanhas, as experiências individuais e grupais, evocadas 

pela capacidade da memória que, segundo Candau (2012) não pode ser perdida, senão 

também se perde a identidade. 

 

1.6 Materialização vocalizada da identidade cultural  

 

Inquirir sobre nossa origem e a forma como vivemos pode ativar a modelização da 

memória e da identidade; estas estabelecem uma relação interativa e intercambiável visível 

no projeto de produções das histórias de vida e da literatura oral. Essas histórias são contadas 

para instituir o sentimento de pertencimento, reforçar os laços grupais dos sujeitos como 

também se dispõem no trajeto do conhecimento do tempo presente e passado, com vistas à 

projeção para o futuro. O que foi lembrado torna-se “gerador de identidade, no sentido que 
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 O termo “memórias subterrâneas” é discutido por Pollak (1989) em Memória, esquecimento, silêncio e 

refere-se às camadas populares. 
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participa de sua construção, essa identidade, por outro lado, molda predisposições que vão 

levar os indivíduos a „incorporar‟ certos aspectos particulares do passado [...]” (CANDAU, 

2012, p.19).  

A expressão “memória identitária
39

” caberia mais adequadamente nessa discussão 

tendo em vista que não há como estabelecer separações entre um termo e outro. Para Candau 

(2012), do ponto de vista filogenético ou ontológico, não se pode buscar uma identidade sem 

uma visita à memória, ao passo que a busca pela memória aparece sempre associada a um 

sentimento de identidade. Ouvir/compartilhar histórias sobre Helvécia, assim como as rezas 

coletivas, os cantos, as danças populares e os cultos de adoração são ações adquiridas em 

estado de socialização, contribuem para a construção de uma identidade grupal/cultural.  

Para Candau (2012, p. 27): 

[...] as identidades não se constroem a partir de um conjunto estável e objetivamente 

definível de „traços culturais‟ – vinculações primordiais -, mas são produzidas e se 

modificam no quadro das relações, reações e interações sociossituacionais – 

situações, contexto, circunstâncias -, de onde emergem os sentimentos de 

pertencimento, de „visões de mundo‟ identitárias ou étnicas. 

 

Stuart Hall (2009) afirma que as identidades culturais se edificam de aspectos de 

nossas identidades, do nosso pertencimento a uma cultura, levando em conta variados 

aspectos: o étnico, o racial, o linguístico ou o religioso. A identidade cultural na pós-

modernidade, segundo o autor, não oferece uma identidade fixa; pelo contrário, é construída e 

transformada continuamente em relação às nossas representações nos princípios culturais que 

nos circulam. Para Hall (2009), não se pode pensar a identidade como componente 

inteiramente uniformizado e acabado.  

O entendimento da “identidade pós-moderna” (HALL, 2009) unido à questão do 

pertencimento a uma cultura converge com a colocação de Canclini (2003), quando o autor 

discorre sobre a flexibilidade da identidade, mesmo por que não é fácil o trabalho de 

situacionalização em locais intercedidos e constituídos por uma constante hibridização 

cultural. O que este autor reforça sobre essa flexibilidade permite-nos verificar que, com a 

hibridização das culturas e a ampliação múltipla das identidades, os sujeitos precisam 

acumular aspectos comuns que os congreguem em grupos característicos que acolham as 

peculiaridades e as particularidades da comunidade para instaurar a pertença dos componentes 

como membro de um conjunto.  

                                                           

39
 Segundo Candau (2012), esse termo foi bastante difundido por Janine Ponty em Les polonais du Nord ou la 

mémoire des corons (1995) e por Anne-Marie Granet-Abisset em Entre mémoire et histoire. Les migrations 

comme révelateurs d’une identité queyrassine (1993). 
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De acordo com Santos (1997, p.135): 

[...] sabemos hoje que as identidades culturais não são rígidas nem, muito menos, 

imutáveis. São resultados sempre transitórios e fugazes de processos de 

identificação. Mesmo as identidades aparentemente mais sólidas [...] escondem 

negociações de sentido, jogos de polissemia, choques de temporalidades em 

constante processo de transformações, responsáveis em última instância pela 

sucessão de configurações hermenêuticas que de época para época dão corpo e vida 

a tais identidades. Identidades são, pois, identificações em curso. 

 

Sem a rigidez e a imutabilidade, os sujeitos podem sentir-se pertencentes a uma 

cultura. Para Pollak (1992, p.3), “a memória da África, seja dos Camarões ou do Congo, pode 

fazer parte da herança com tanta força que se transforma praticamente em sentimento de 

pertencimento”. Os estudiosos Laplantine e Nouss (2002) concebem a identidade cultural 

como um produto carregado de entrecruzamentos e misturas perpetrados pelas memórias e 

pelos esquecimentos. Com isso, a identidade, para Arias (2002) não se instala no vazio, mas 

em uma condição relacional e em uma sucessiva dialética da alteridade. 

Os cruzamentos de memórias e de esquecimentos são geradores da identidade cultural 

de um grupo ao longo das décadas e dos espaços, nos discursos de alteridade realizados pelos 

membros da comunidade. Essas pessoas vão selecionando o que vai ser veiculado oralmente, 

de forma a conferir singularidade e identidade ao grupo. Nos gêneros textuais transmitidos 

oralmente pelos griôs contadores de histórias, tais como os mitos e as fábulas, a voz poética 

(portadora da tradição) é proferida no tempo presente para transmitir valores e crenças do 

passado de geração a geração. Essa identidade cultural transmitida confere à voz da memória 

a tarefa de sustentação da identidade do grupo.  

As narrativas orais de Helvécia vão se ampliando à proporção que são constituídas as 

identidades culturais pela lembrança das histórias que envolvem o conteúdo das 

manifestações socioculturais e religiosas do local. Walter Benjamin (1994) acrescenta que a 

importância de narrar veicula-se à experiência do narrador. Esses narradores transmitem uma 

“memória vocal” ou “gestual” (ZUMTHOR, 1993) para contar o vivido, trazendo como 

referência as experiências.  
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2 “EU TINHA TEMPO PARA OUVIR OS MAIS VELHOS FALANDO
40

” 

“Perdeu-se a faculdade de escutar, dispersou-se o 

grupo de escutadores” (BOSI, 1994). 

 

2.1 CONHECENDO HELVÉCIA... VÁRIAS MEMÓRIAS, ENTRE DOIS TEMPOS 

 

 

A faculdade de escutar os mais velhos falando é semelhante aos afazeres do ourives, é 

um trajeto realizado pacientemente no trabalho com o metal precioso (escuta das palavras) 

para moldar as joias (o que será aprendido/apreendido) - são atos que envolvem martelagem, 

moldagem, soldagem e refinamento, acionados para dar conta do produto final (a recepção do 

texto imprevisível e necessário). Nesse movimento de escuta e aprendizado, a memória tem 

papel de relevância, pois realiza a reconstrução do tempo sem extingui-lo, “[...], conhece o 

passado que se organiza, ordena o tempo, localiza cronologicamente” (BOSI, 1994, p.89).  

Nessa perspectiva, ao relatarem os fatos, os mais velhos se ocupam da transmissão das 

vivências, dos saberes e fazeres aos que têm interesse em escutá-los. A lembrança dos causos 

e dos acontecimentos, realizados através dos depoimentos orais desses narradores anônimos 

permite que o passado se revele ressignificado no tempo presente. Sarlo (2007), ao escrever 

sobre a morte e a ressurreição do sujeito narrador, apresenta algumas discussões que explicam 

o não interesse dos mais jovens pela escuta dos relatos dos mais velhos. Para argumentar 

acerca dessa questão, a autora recorre às colocações de Jean-Pierre Le Goff. Esse autor 

esclarece que a quebra da continuidade entre gerações ocorreu mais precisamente em 1970 

devido à aceleração do tempo e às experiências incomensuráveis, ou seja, os jovens 

pertencem hoje a uma dimensão do presente em que os conhecimentos e as crenças dos pais 

parecem inúteis.  

Reafirmando a proclamação da palavra entre gerações, este trabalho pretende enfatizar 

a relevância das histórias dos pais, avós e bisavós de Helvécia que, através das suas 

narrativas, performances e silêncios, possibilitam a visita a diferentes tempos para falar dos 

hábitos, das práticas de organização, das trajetórias vitoriosas ou fracassadas, do trabalho, dos 

mitos e das crenças existentes nesse distrito. A memória oral, que contém e recupera 
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 Narrativa de dona Maria da Conceição (dona Cocota) – entrevista realizada no dia 13/06/2013. 
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estilhaços de fatos não contemplados nos livros de História, é apresentada nos depoimentos 

dos narradores dessa comunidade para dar sentido às identidades. Há uma conexão entre dois 

tempos, o passado e o presente fazem parte do processo de compartilhamento das 

experiências desse grupo. Essas experiências fluem ora nos depoimentos sobre o passado 

marcado por sofrimentos e embates ora nos relatos do presente atrelado às novas lutas e 

desafios contemporâneos com vistas à projeção do futuro.  

 

2.2 “Aqui já é remanescente de quilombola
41

”  

Os habitantes de Helvécia, ao narrarem suas experiências, constroem, pela oralidade, 

as representações do imaginário e referenciam a ancestralidade e a identidade do grupo. Em 

seus depoimentos, os membros dessa comunidade constroem histórias de vida, estabelecendo 

vínculos com o cotidiano e, consequentemente, com as práticas religiosas, culturais e sociais. 

Algumas informações contidas nas histórias do povo de Helvécia revelam sobre dois tempos 

distintos de conflitos: a atual condição de quilombola no trajeto de preservação da tradição 

(presente) e a lembrança da trajetória dos ancestrais dessas famílias de remanescentes de 

quilombos (passado). Para Mott, o termo quilombos ou mocambos pode ser definido da 

seguinte forma: 

Núcleos de escravos fugidos. Segundo a legislação, bastavam três escravos reunidos 

para se ter um quilombo, daí a frequência com que a palavra quilombo aparece para 

designar acidentes geográficos por esse Brasil afora. Os quilombos existiram no 

Brasil desde o século XVI, podendo sua formação ser acompanhada através das 

zonas de ocupação e exploração econômica, desde as charqueadas do Rio Grande do 

Sul até as fazendas da Amazônia (MOTT, 1991, p.42). 

 

Gomes (2005), ao discutir acerca da interpretação do termo quilombo, apresenta a 

existência de duas correntes interpretativas que buscavam definir esse termo. A primeira, 

denominada culturalista (1930), interpreta o termo quilombo como um acontecimento 

aculturativo, ou seja, disposições que reproduzem as tradições políticas, econômicas e sociais 

dos povos bantos da África. A segunda, a corrente materialista (1960), ressalta a atitude 

violenta da escravidão, ilustrando a atitude revolucionária e acentuando o olhar 

historiográfico acerca da não submissão ao cativeiro. Segundo o autor, com o avançar dos 

anos, essa corrente reestruturou seu viés interpretativo tendo como base várias pesquisas e 

fontes sobre o referido termo. Gomes (2005) observa que nos anos 1980 e 1990, essa corrente 
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 Narrativa da senhora Faustina Zacarias – brincante da dança Bate-barriga. Entrevista realizada em 13/07/2013. 
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materialista, na tentativa de ampliar o quadro teórico, buscou avaliar a forma como as 

vivências quilombolas causaram impacto nas relações entre senhores e escravos de modo a 

sondar os significados da cultura escrava, resgatando a historicidade das normas, valores e 

costumes para reconstruir, dessa forma, a dialética das alterações. 

Para Munanga (2006), a palavra quilombo (Kilombo) originou-se da língua banto 

umbundo, falada pelo povo ovimbundo. Segundo Carvalho (1996, apud GOMES, 2005, 

p.427), esse termo instituiu seu desenho característico quando “deixou de ser uma tentativa de 

reprodução de sociedades africanas e tornou-se um fenômeno americano, híbrido, uma linha 

de combate contra o status quo, que envolvia gente de diferentes procedências étnicas e 

histórias de vida”. Em se tratando da diversidade de quilombos espalhados pelo território 

brasileiro colonial e imperial, Gomes (2005, p.25) afirma: 

Nos recôncavos junto a engenhos, engenhocas e fábricas de alimentos, nas 

montanhas que cercavam terras auríferas, entre serras com diamantes, nos campos 

de pastagens em meio aos sertões, passando por planícies e planaltos, avançando 

fronteiras de um lado para outro, muitas das quais internacionais, quilombolas e 

fugitivos inventaram caminhos, readaptaram suas estratégias a cenários diferentes e 

montaram aqueles próprios para seus mocambos. Essa tradição rebelde no Brasil 

colonial constituiu uma longa, difícil e interminável aventura em busca da liberdade. 

 

Nessa perspectiva de definição da palavra quilombo, Munanga (2006) apresenta a 

opinião do antropólogo Alecsandro Ratts (2000) sobre os quilombos, para quem o termo 

recebeu uma definição política e jurídica mais ampla e começou a ser entendido como 

referência às comunidades negras rurais e às terras em que vivem. Essa mobilização política, 

segundo Munanga (2006), teve início com a publicação na Constituição de 1988, constando 

item e artigo referentes aos quilombos: 

Art. 216 – Inciso V, § 5º - Ficam tombados todos os documentos e os sítios 

detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. / Disposições 

Transitórias – Art. 60. Aos remanescentes das comunidades de quilombos que 

estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o 

Estado emitir-lhe os títulos específicos. / A partir da mobilização regional 

empreendida pela expectativa provocada pelo artigo 68 da Constituição, algumas 

comunidades negras rurais emergem como „remanescentes de quilombo‟[...] (Const. 

Federal de 1988. In: MUNANGA, 2006, p. 75). 

Em se tratando da conceituação dos termos quilombo e remanescente de quilombo, 

Munanga (2006) esclarece que os antropólogos se preocupam com o risco de generalização, 

tendo em vista ser essa uma realidade historicamente diversa. Para esse autor, formaram-se 

vários quilombos no século XIX, “principalmente nas décadas finais do período escravista. 

Seus habitantes eram chamados de quilombolas, mocambeiros ou calhambolas e foram 

perseguidos pelos senhores de escravos e pelo aparato militar colonial e imperial onde quer 

que estivessem” (idem, ibidem, p.72). 
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Segundo dados do guia de políticas sociais quilombolas (2009), o Programa Brasil 

Quilombola
42

 (PBQ) reúne todas as ações dos órgãos públicos federais voltadas para as 

comunidades reconhecidas, levando em conta que os dados da SEPPIR (2008), Secretaria de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial, apontam para a existência de 3.554 comunidades 

identificadas em todo país, sendo 1.342 o total de certidões expedidas pela Fundação Cultural 

Palmares. No que se refere aos povos e comunidades tradicionais, o decreto nº 6.040, de 7 de 

fevereiro de 2007, apresenta uma definição legalizada para os grupos quilombolas: 

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuam 

formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 

naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 

pela tradição (Art 3º, 07 de fevereiro de 2007). 

 

Em se tratando de comunidades tradicionais, a SEPPIR (2008) é encarregada das 

seguintes ações: formulação, coordenação e monitoramento de planos, programas e projetos 

que garantam o acesso de comunidades tradicionais às políticas públicas, por meio da 

articulação entre órgãos federais, estaduais e municipais, bem como cria e mantém bancos de 

dados e diagnósticos sobre os Povos e Comunidades Tradicionais. Para essa Secretaria, as 

comunidades quilombolas apresentam trajetória histórica própria, cuja origem alude a 

distintas ocorrências, assim como doações de terras  conseguidas a partir da desagregação de 

monoculturas; compra de terras particulares, com o propósito do sistema escravista; terras 

conseguidas em permuta da prestação de serviços; ou áreas tomadas no processo de 

resistência ao sistema escravista.  

Nesse propósito, a SEPPIR (2008) argumenta que, até março de 2013, a Fundação 

Cultural Palmares certificou 2040 comunidades quilombolas das  cinco regiões do país, mais 

precisamente nos Estados do Maranhão, Bahia, Pará, Minas Gerais e Pernambuco. Na Bahia, 

essa Fundação concedeu a Helvécia o reconhecimento juntamente com outras comunidades 

próximas
43

 em 2005: Comunidade do Rio do Sul, Comunidade Mutum e Comunidade Naiá. 

Para Santana (2008, p.27), o termo quilombo no distrito de Helvécia “fora restituído enquanto 

vínculo sociocultural e histórico com o tipo e qualidade de organização social mais do que um 

estrito traçado datado de ligações lineares com o passado”. 

                                                           

42
 Os projetos do PBQ são implementados tendo em vista as necessidades das comunidades quilombolas. Um 

exemplo dessas ações é a concessão do Bolsa família (transferência do MDS, Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à fome). 
43

 Helvécia – Localizada no município de Nova Viçosa – Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 02 – Registro 

129 – Fl. 34, em 02/03/2005 – Publicada no Diário Oficial da União em 19/04/2005, Seção 1, nº. 74 – Folha 03 

(Fonte: Fundação Cultural Palmares, 2007).   
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Segundo Silva (2009), os escravos de Helvécia não são descendentes da imigração do 

povo banto. A população de escravos dessa comunidade “[...] é constituída por descendentes 

de escravos africanos, com substrato Jege
44

 e Ioruba
45

” (BAXTER; LUCCHESI, 1997, p. 1). 

Freyre (1981) salienta a importância em definir-se o campo de cultura de origem dos escravos 

a fim de evitar o equívoco de observarmos no africano uma só e indistinta etnia, o que se 

caracteriza uma forma de agressão simbólica a esse grupo.  

Helvécia sustenta o respeito à terra, aos frutos dados por ela e cria um laço de 

pertencimento com esse bem, evidenciando a sua importância como forma de sobrevivência e 

sustento familiar. As famílias de Helvécia passaram e passam por um processo de embates ao 

longo das suas trajetórias, entre eles a necessidade de uma parte dos membros da comunidade 

em vender as terras para as empresas de eucalipto (vendas a um preço ínfimo por medo de 

perdê-las, já que não eram tituladas), o avanço das plantações de eucalipto nos arredores da 

comunidade e a criação de associações para lutar pelos direitos desse grupo.  

Nesse trajeto de lutas ocorridas seja no passado seja no presente, Helvécia sobrevive 

em meio a bifurcações, antes testemunhada por dois grupos, os colonos e os escravos; hoje, 

assistidas por outros grupos distintos, os lavradores, os funcionários públicos, os comerciantes 

e os latifundiários das empresas de monocultura. As histórias ocorridas na época da Colônia 

Leopoldina estão vivas na memória dos mais velhos para dar suporte à ancestralidade e à 

identidade desse grupo que hoje protagoniza novos embates.  

Assim, nessa comunidade, junto à luta dos bens econômicos, há também a luta pela 

preservação dos bens culturais, sustentada na rememoração de experiências vividas pelos 

antepassados nos quilombos, processadas no conjunto de várias atividades do cotidiano desse 

grupo: as rezas nos ofícios dedicados aos santos de devoção, os remédios preparados com 

ervas, as danças realizadas nos terreiros e nas ruas, as crenças, as religiões e os rituais 

fúnebres. Neste capítulo, trata-se do estudo da memória de Helvécia por entendê-la enquanto 

relação histórica e afetiva da comunidade com seu território e sua territorialidade. O 

sentimento de pertencimento desse grupo ampara-se na ancestralidade, na vivência das 

tradições e nos fragmentos de distintas memórias inseridas nesse contexto - as “memórias 

divididas” (PORTELLI, 1998). 
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 Os Jege eram oriundos do reino de Daomé (BAXTER; LUCHESI, 1997, p.1). 

45
 Os Iorubá eram oriundos do reino de Oyo (idem, ibidem, p.1). 
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2.3 “Memórias divididas” – Helvécia: fragmentos de distintas memórias 

 

A memória opera como referencial conexo de ancestralidade e de vínculos identitários. 

Em seus depoimentos, os narradores de Helvécia abordam a vida pessoal, a dos seus pares, 

seus mitos e recordam lugares já modificados pelo tempo: “Aqui não tinha estrada nenhuma, 

eu fiz a minha casa lá. Era mata grande. Só tinha aquela abertura de campo lá que eu ia pra 

linha. [...], no Jacarandá, lá era só estrada
46

”. Nesse relato, dona Maria da Conceição constrói 

paralelos espaciotemporais que se sustentam no pequeno progresso da localidade, na 

transformação dos quadros de integração e a na criação de novos. 

Em vista do que foi discutido, ao pesquisar as narrativas orais de Helvécia, surge a 

possibilidade de entender acerca da pluralidade fragmentada de distintas memórias dessa 

localidade: as memórias atreladas às relações de trabalho, do ambiente de convivência,  

vinculadas ao ambiente de lazer, relacionadas à habitação, atreladas aos pactos sociais 

estabelecidos no cotidiano, da época da infância dos entrevistados e da época vivida pelos 

seus antepassados. Sequencialmente, apresentam-se os relatos da memória desse grupo, 

apreendidos nessa discussão como “memórias divididas
47

”, a época da colônia e do cativeiro e 

também à da estação de trem de ferro Bahia-Minas. Pretende-se, inicialmente, compreender a 

relação desses moradores com tantas memórias no mesmo espaço de lembrança. Para 

respaldar essa discussão, recorre-se aos estudos de Alessandro Portelli no campo da História 

Oral.  

 

2.3.1 “Aqui em Helvécia tinha um bocado de alemão
48

” - Colônia Leopoldina  

 

Moro há muito tempo aqui em Helvécia, não me lembro 

o tempo não, é muito tempo. Vim lá do Aborrecido, 

terreno lá do tempo do cativeiro
49

”. 

Ao trabalhar os relatos dos narradores de Helvécia sobre a antiga Colônia Leopoldina 

pode-se entender parte da história desse distrito, mesmo sabendo que essa não é uma tarefa 
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 Narrativa de dona Maria da Conceição (dona Cocota) – entrevista realizada no dia 13/06/2013. 

47
 Segundo Portelli (1998), fala-se em memória dividida, pois não se deve pensar apenas num conflito entre a 

memória comunitária pura e espontânea e aquela “oficial” e “ideológica”, de forma que, uma vez desmontada 

esta última, se possa implicitamente assumir a autenticidade não mediada da primeira. Na verdade, lida-se com 

uma multiplicidade de memórias fragmentadas e internamente divididas, todas, de uma forma ou de outra, 

ideológica e culturalmente mediadas. 
48

 Op. cit., nota 46. 
49

 Narrativa do senhor Manuel Sérvolo Constantino (Senhor Balango), entrevista realizada em 14/06/2013. 
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simples, já que a construção da memória depende dos imperativos do presente, envolve o 

processo de construção e reconstrução do que vai ser lembrado e do que vai ser esquecido 

para atender às demandas sociais.  

Sobre a Colônia Leopoldina, Correa (2005, p.91) acrescenta: 

Consta que D. Pedro teria oferecido a Schaffer uma sesmaria de sua livre escolha. 

Ao que parece, as terras de Campos não foram do seu agrado, partindo então para a 

Bahia, onde se estabeleceu às margens do rio Peruípe próximo a Colônia 

Leopoldina, e Flach recebeu em doação duas datas de meia légua em quadra na 

mesma localidade, como dito anteriormente. Ainda de acordo com o Registro de 

Imigrantes, temos notícia que Flach seguiu para a Bahia em 31 de março de 1828, 

fazendo ainda outra duas viagens (1829 e 1830) com destino a Caravelas. 

 

De acordo com Armindo Müller (2010), a Colônia Leopoldina chegou ao Brasil em 

1818, destacando-se algumas particularidades acerca dessa localidade: era chamada de 

Cachoeira de Santa Leopoldina, tinha a presença de suíços e alemães estabelecidos pelo 

alemão Georg Wilhelm Freyreiss (1789-1825) às margens do rio Peruípe, próximo do atual 

município de Caravelas, na Bahia (cinco sesmarias). Segundo Müller (2010, p.1), “em 1938, a 

localidade passou a denominar-se Distrito de Helvécia, no atual município de Viçosa, onde 

ainda existem descendentes e remanescentes destes imigrantes pioneiros”. 

Sobre as memórias escritas pelo Cônsul Tave1, Correa (2005) acrescenta que os 

fundadores da Colônia Leopoldina ganharam duas sesmarias de uma légua de terras em 

quadras posicionadas à margem do rio Peruípe em Vila Viçosa. Segundo a autora, nas 

palavras de Tavel, eram quatro léguas em quadro coletivamente, ou seja, as sesmarias foram 

cedidas coletivamente aos colonos alemães e suíços. No documento de cessão das terras, os 

possuidores seriam “Pedro Paycke, Georg Freyreiss, e o Barão von Bunche [...] de uma das 

sesmarias, e Borrel, Beguin e Hulguemin os da outra. Neste ponto, começamos a encontrar 

divergências entre os relatos e os documentos levantados” (CORREA, 2005, p.89). 

Essa historiadora informa que a Colônia Leopoldina constituía-se de três fazendas: 

Riacho d'Ouro, Pombal e Helvécia, no entanto havia imigrantes, alemães e suíços, que 

residiam e trabalhavam nas terras, embora não fossem proprietários. Essa colônia, segundo 

ela, é apresentada na documentação escrita, em 1832, com a extensão de uma légua de frente 

sobre a direita de flanco de uma légua sobre a esquerda, contendo muitas plantações, povoada 

por 86 brancos e 489 escravos, com produção em 1831 de vinte mil arrobas de café. A autora 

observa que “há um aumento significativo tanto do número de brancos (colonos) como no dos 

escravos, sendo este muito mais expressivo” (CORREA, 2005, p.93). 
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 Segundo dados do IBGE, essa localidade aparece constituída de dois distritos: Viçosa e 

Colônia Leopoldina. Foi elevada à categoria de município com a denominação de Nova 

Viçosa, pela lei estadual nº 1751, de 27-07-1962, desmembrado de Mucuri e Caravelas. A 

partir daí foi constituída de três distritos: Nova Viçosa, Argolo e Helvécia, todos 

desmembrados de Mucuri.  

Quando dona Maria da Conceição, descendente de escravos, argumenta que “o nome 

de Helvécia não é alemão, o povo que veio e misturou
50

”, configura-se nessa narrativa a não 

aceitação à herança etimológica do nome da sua comunidade procedente dos antigos colonos. 

Ao utilizar o termo “povo”, ela se insere no processo de desindividualização, ou seja, ela 

introduz a ambiência comunitária que traduz a multiplicidade do eu para justificar um 

fenômeno sem explicação para ela naquele momento. Nesse sentido, o conceito de povo 

apresentado pela entrevistada está relacionado a uma tática eloquente de persuasão, a fim de 

se isentar enquanto sujeito dessa discussão sobre o nome da comunidade. É comum nos 

relatos pessoais a ausência da 1ª pessoa do singular para enfatizar trajetórias coletivas que 

reafirmam a ancestralidade e a identidade localizada no contexto de embates contra versões 

desejadas como influentes. 

O relato do senhor Henrique Carlos Cerqueira, nascido e criado em Helvécia e 

descendente de colono, já é um pouco diferente, ele não se isentou em atribuir a definição do 

nome da comunidade onde mora: “Esse nome de Helvécia é porque aqui era suíço aqui, 

sabe? A pessoa que botou o nome de Helvécia [...], o nome aqui era Helvétia, aí botou 

Helvécia, esse Helvécia é suíço. Helvécia aqui era município de Mucuri na época
51

”. Ao ser 

perguntado se sabia algo da época da Colônia em Helvécia, o senhor Henrique respondeu: 

“Aqui chamava Colônia Leopoldina, né? Aqui eu não tenho lembrança de nada não”. Nessa 

narração, percebe-se a presença da ênfase, do orgulho ao recordar o nome antigo de Helvécia 

- uma colônia europeia suíço-alemã, local de vivência dos seus ancestrais colonos e a sua 

implantação em solo baiano. No entanto, é perceptível também que o senhor Henrique se 

excetua como relator da memória da colônia como se estivesse desligado desse passado 

colonial dos seus ancestrais, assim como o fez dona Maria da Conceição ao explicar o nome 

da sua comunidade.  

Com isso, é possível apreender que, para o senhor Henrique, ser neto do latifundiário 
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 Narrativa de dona Maria da Conceição (dona Cocota) – entrevista realizada no dia 14/06/2013. 

51
 Narrativa do senhor Henrique Carlos Cerqueira – entrevista realizada dia 12/07/2013. 
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Henrique Carlos Sutz Cerqueira, proprietário da fazenda de café Morro da Glória, tem 

também suas implicações hoje, ou seja, associa-se a relação do ancestral colono com o 

contexto do cativeiro. Em seus relatos, argumenta que o seu avô chegou a Helvécia em um 

dos navios que transportavam os escravos para a colônia: “Ele veio pra cá na época que veio 

muitos escravos, sabe?” Argumenta ainda que, ao chegar aqui, o seu avô se ocupou da 

compra de uma patente de coronel
52

 além de se tornar também proprietário de fazenda. A 

senhora Lizete, bisneta do senhor Henrique Carlos Sutz Cerqueira, relata acerca da sua avó, 

filha do coronel Sutz Cerqueira: “Minha avó era filha de alemão, né! O pai dela era alemão, 

logo que ele chegou aqui em Helvécia, era uma colônia, né! Ele foi fazendeiro aqui, morou 

no Morro da Glória, tinha terra
53

”.   

Segundo Correa (2005), em se tratando da Colônia Leopoldina, a principal via de 

entrada e saída de produtos (incluindo os escravos), era realizada pelo rio Peruípe - o ponto 

de baldeação das mercadorias ficava nos arredores da colônia
54

. Da foz do Peruípe a 

mercadoria era levada até Caravelas (Porto de Santa Luzia), para então ser enviada ao seu 

destino final. Nesse trajeto de ida e vinda de mercadorias, o avô do senhor Henrique 

trabalhara com a lavoura de café. Para sustentar o plantio e o cultivo dessa lavoura, teve a 

necessidade de ter escravos. Ao falar dos escravos da fazenda do avô, o senhor Henrique 

relata: 

Aí ele tinha escravos na roça lá no Morro da Glória, fazenda de café, mas era muito 

bom, porque não queria que - que antigamente batia nos escravos que não pudesse, 

não fosse bom no trabalho - ele não queria que batesse nos escravos dele, não 

queria nada, era bem tratado, não botava no tronco, porque no tronco era uma 

corrente, botava e amarrava no pé e botava no tronco 
55

. 

 

Podemos observar nessa informação que o senhor Henrique busca alguns rodeios 

argumentativos para justificar a situação de escravidão em que se insere a sua família de 

colonos de cor branca no trato com os escravos da fazenda de cor negra. Há no seu discurso 

de parcialidade um pacto de ancestralidade e um leve “sentimento racial” ao procurar 

justificar o não justificável. Segundo Appiah (1997), o sentimento racial é uma espécie de 

metáfora da família
56

, “é „o sentimento da raça‟, o sentimento das pessoas a quem estamos 
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 Segundo o senhor Henrique, naquela época a compra de uma patente de coronel era fácil, bastava ter dinheiro, 

não necessitava qualificações.  
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 Narrativa da senhora Lizete Cruz Nascimento - entrevista realizada em 12/07/2013. 
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 Correa (2005) detalha que o antigo cais não mais existe. No distrito de Helvécia, hoje há uma ponte de 

concreto em substituição à ponte de madeira. 
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 Narrativa do senhor Henrique Carlos Cerqueira – entrevista realizada dia 12/07/2013. 
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 A explicação da metáfora da família é a seguinte: “As raças, como as famílias, são organismos e ordenações 

de Deus; e o sentimento racial, tal como o sentimento familiar, é de origem divina. A extinção do sentimento 
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ligados” (idem, ibidem, p.39). O senhor Henrique tenta construir uma contra narrativa de 

caráter aproximativo ao discurso “performático” de Bhabha (2003) no intuito de a articulação 

acerca dos fatos desconstruir os recortes históricos comportados pela narrativa tradicional da 

Colônia Leopoldina. Tenta arquitetar uma história a contrapelo, uma contra narrativa - uma 

ideia de colônia que corresponda à verdade daqueles a quem a tradição da dominação e o 

compasso contínuo da história fizeram emudecer.   

Nessa tentativa vã de construção contra narrativa, o discurso do senhor Henrique 

procura, a partir dos interstícios da história, inserir a figura de seu avô colono separado da 

escrita monolítica da nação, forçosamente atrelada às margens e às extremidades. A partir 

dessas margens idealizadas nesse discurso, é que surge o mito de fundação de Helvécia. Para 

Hall (2009), os mitos fundadores são a-históricos, tem relação com o futuro, mas trabalham 

atribuindo o que prenunciam à sua descrição do acontecido, do que era no princípio. Os mitos 

fundacionais são “tradições inventadas” (HALL, 2009), tornam as catástrofes da história em 

vitórias; no caso acima, o tempo da escravidão no Morro da Glória, fazenda de café de 

Helvécia, é visto junto ao momento de progresso e glórias e de relações harmoniosas entre o 

senhor colono e os seus escravos – o avô do senhor Henrique é colocado como um dos heróis 

fundadores dessa localidade. 

Nesse contexto das fazendas da Colônia Leopoldina, o emprego da mão de obra 

escrava está relacionado à preferência pela cafeicultura: “Somente com a utilização intensiva 

de mão-de-obra poderiam as lavouras se tornar lucrativas, e o trabalho escravo estava, [...], 

fortemente entranhado no tecido social da colônia Brasil, sendo desta forma uma opção 

econômica e social viável, e aceitável” (CORREA, 2005, p. 95). Essa autora salienta que 

naquela época nem todos os colonos eram proprietários de terra, por isso cabiam-lhes a tarefa 

de produção para o autoconsumo, na condição de homens livres. 

Em se tratando da relação colono e escravo, o senhor Henrique argumenta:  

Então aqui era racismo, tinha um clube Balança Mas Não Cai e a outra casa que era 

o baile dos brancos, um salãozinho. Aí os pretos não queria entrar pra dançar cá 

com os brancos, e os brancos queriam dançar com as pretas, mas não podiam, né? 

Aí foi indo, foi indo, com muito tempo, inclusive eu fui lá dançar [...] com uma 

pretinha, o cara tomou ela da minha mão, falou: „Não! Você não pode dançar!‟ Aí 

fui embora. Com o tempo, [...], aí chegou uns alemão pra aqui, aí acabou o racismo, 

porque teve o Wálter Krull, casou com dona Bela, era uma negra, depois teve 

Constantino Krull, casou com dona Henriqueta, era preta, aí foi acabando o 

racismo. Ai tinha os blocos dos pretos e dos brancos, aí misturou, branco dançava 

                                                                                                                                                                                     

racial é tão possível quanto a extinção do sentimento familiar. Na verdade a raça é uma família” (CRUMMELL, 

apud APPIAH, 1997, p. 39).  
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com preto, preto misturava com branco, e acabou a separação. E hoje não tem mais 

separação, [...], os preto vai no clube dos brancos, os brancos vai no clube dos 

pretos, e todo mundo dança
57

. 

 

Pode-se inferir dessa citação um sentido mítico-antropológico à formação da 

população de Helvécia miscigenada: o casamento das raças - dona Bela e dona Henriqueta 

(brasileiras negras) e Wálter Krull e Constantino Krull (europeus brancos). Segundo Chauí 

(2000), os mitos se apresentam como recursos fantasiosos para crises, conflitos e 

contradições que não descobrem soluções na realidade. Também porque eles estabelecem 

uma conexão interna com o passado como origem, um passado que não se interrompe e se 

conserva como perenemente presente.  

O passado conflituoso, de caráter preconceituoso na relação entre os brancos e os 

negros é apresentado pelo senhor Henrique, no final de sua narrativa, como elemento 

dissipado (“e todo mundo dança”) logo após a chegada dos alemães (“Aí chegou uns alemão 

pra aqui, aí acabou o racismo”) e consequentemente a relação conjugal entre pessoas de raças 

diferentes. Durante a narração, o entrevistado pretende atribuir o papel de racistas aos negros 

da Colônia Leopoldina por não se permitirem entrar no salão de festa dos brancos e nem 

deixarem as mulheres negras dançarem com os brancos nos seus festejos (“Não! Você não 

pode dançar!”).  

Ferreira Netto (2008), em seus trabalhos com narrativas orais, comenta sobre a 

parcialidade dos narradores ao construírem suas narrativas míticas, culminando na invenção 

de sentidos de coesão e coerências sociais.  Esses sentidos são percebidos na narrativa do 

entrevistado quando ele se posiciona como descendente do grupo de colonos pacífico e 

ordeiro. Para o entrevistado, naquela época havia a separação proposital de dois grupos: o 

clube “Balança mas não cai” visitado pelos negros e outro salão de festa onde se reuniam os 

brancos. Tal afirmação torna-se equivocada e fantasiosa ao exprimir valores de separação em 

Helvécia associados unicamente ao passado e hoje já extintos. Nesse caso, o entrevistado 

afirma que hoje não há mais divisão de grupos (“E hoje não tem mais separação”), contudo, 

essa assertiva não é coerente com os conflitos ainda existentes em Helvécia entre a elite 

empresarial do eucalipto e os excluídos desse conjunto. Para Appiah (1997, p.243), a 

identidade humana “é construída e histórica; todo mundo tem seu quinhão de pressupostos 

falsos, erros e imprecisões que a cortesia chama de „mito‟ [...]. Histórias inventadas, [...] e 

afinidades culturais inventadas vêm junto com toda identidade”. 
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Narrativa do senhor Henrique Carlos Cerqueira – entrevista realizada dia 12/07/2013. 
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Em Helvécia, a bifurcação entre grupos manteve-se constante ao longo dos anos. 

Correa (2005) afirma que o ensino na colônia era caracterizado por dois tipos de escolas: a 

dos brancos e a dos negros (escravos ou não). Isso significava a presença de uma educação de 

qualidade para as filhas dos colonos – educadas em casa por professores trazidos da Europa. 

Com alto poder aquisitivo, os colonos proporcionavam professores particulares aos filhos: 

“[...] aqui não tinha escola, ele às vezes pagava professor pra dar aula pra seus filhos [...]
58

”. 

O senhor Henrique, neto de colono, argumenta que a sua mãe foi estudar em Caravelas no 

intuito de atuar como professora em Helvécia. Ao findar os estudos, começou a lecionar na 

Escola José Marcelino. Com o tempo outra professora foi contratada – Alice Meztkar – de 

descendência alemã: “dona Alice quando chegou pra aqui, ela não tinha prática, tinha 

formatura, que veio de Salvador, mas não tinha prática de lecionar, [...]; aí minha mãe foi 

ensinando ela direitinho, explicando ela
59

”.  

Em Helvécia, ao longo dos anos, não só existiram as divisões de clubes, de escola de 

pretos e brancos como também a divisão dos cemitérios. Para Correa (2005), naquela época 

havia dois cemitérios - um para colonos e alguns escravos, e outro somente para escravos. O 

cemitério de São Pedro, localizado em Helvécia mantém os “lugares de memória” (NORA, 

1993) - antigas lápides – com os respectivos nomes dos colonos falecidos e de alguns 

escravos, bem como convive com o avanço do eucalipto no seu entorno. Junto a isso, Correa 

(2005) destaca também algumas ações realizadas naquela época pelo poder executivo que 

extinguem determinados lugares de memória desse distrito: o desmanche da antiga igreja 

católica erigida pelos escravos (atualmente construída uma réplica) e a extinção da senzala e 

da antiga cadeia.  

Segundo Correa (2005), foram variados os empreendimentos coloniais praticados na 

região ao Sul de Salvador, Capitania da Bahia, ao longo do século XIX. Contudo, dentre as 

diversas colônias estrangeiras alojadas na região, a Colônia Leopoldina situada às margens 

do rio Peruípe, na Vila Viçosa, Comarca de Caravelas, Capitania da Bahia, sobressai-se não 

só pela sua permanência como também pelo êxito do empreendimento.   

Até mesmo na fala de dona Antônia Francisco, descendente de escravos, há a 

exaltação da época da colônia como tempo glorioso: 

Vinha muito cavalo de farinha, arroz, trazia muito arroz, que tinha um porto aí 

mesmo chamado Porto do dendê, que arroz ia pra esse porto pra poder pegar pra ir 

pra outro canto, pegava um navio [...] O povo daquela época era todo alemão, 
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 Narrativa da senhora Lizete Cruz Nascimento - entrevista realizada em 12/07/2013. 
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 Narrativa do senhor Henrique Carlos Cerqueira – entrevista realizada dia 13/07/2013. 
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engraçado que as mulheres deles não era branca não, era morena. Tinha um mesmo 

que se chamava João Fraia, ele era branquinho, mas a mulher dele era mais escura 

do que eu.  [...] A casa deles botava uns esteios, soalho de tábuas, a casa no alto e 

tudo de varanda redonda, embaixo botava esse negócio de sela, cangalha de animal, 

tudo assim embaixo daquela casa. Não tem casa assim mais não, aqui não tem mais 

não. A nossa casa era no chão, era de soalho também, soalho alto, [...], a gente 

panhava água pra lavar essas tábuas, era tudo de madeira, era embarreado, não tinha 

bloco não. Depois que estuçou o adobo, fazia o adobo
60

 e fazia a casa
61

. 

 

Nessa perspectiva, a “genealogia simbolizada
62

” (CANDAU, 2012) de dona Antônia 

Francisco da época da colônia é construída atrelando-a ao contexto biológico de mestiçagem 

entre brancos e negras como atividade excepcional. Ao usar a palavra “engraçado”, a 

entrevistada reafirma o tom de surpresa quanto à relação de casamento entre dois grupos 

antagônicos, o privilegiado e o oprimido. Nesse sentido, essa questão é reforçada quando ela 

descreve a habitação dos colonos e a dos escravos, ou seja, ela apresenta padrões 

característicos diferenciados vividos e experimentados por ambos: na residência sofisticada 

(“a casa no alto”) morava o branco: “era uma casa de soalho de safira, tudo de varanda
63

”; e 

na outra, mais humilde, instalava-se o negro (“a nossa casa era no chão”).  

Em se tratando do tema miscigenação racial, a surpresa quanto ao assunto não só é 

apresentada no depoimento de dona Antônia Francisco como também em outro depoimento:  

Nesse tempo quase a gente não falava em colônia, de uns anos pra cá que eu fui 

saber o que era colônia. Os que morava aqui, que tinha um pedacinho de chão aqui, 

era alemão, esse pessoal de fora. A senhora vê que aqui tem uma família que é tudo 

mais claro um pouco por causa desse pessoal de fora que chegaram. Aqui tinha uma 

velha preta igual fumo molhado, casou com um alemão, uma velha chamada Julita, 

[...]. Então tudo era casado com alemão, morava do outro lado e tinha fazenda pra 

cá. Quando eu tomei entendimento, esse pessoal já não existia aí mais. Ninguém 

falava que era colônia. Assim tinha um nome assim colônia, mas colônia era esse 

perfume que a gente falava, água da colônia, o nome colônia está sendo famoso 

agora
64

. 

 

O senhor Reginaldo Sipriano não só enfatiza acerca da lembrança dos casamentos 

entre grupos raciais diferentes como também reforça que não se discutia naquela época com 

os mais jovens, descendentes de escravos, o que representava o contexto colonial. Segundo 

Correa (2005), após 1888, quando da decretação da assinatura da Lei Áurea, a maior parte 

dos descendentes dos antigos colonos de Helvécia deixaram a região, abandonando as terras 
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 Adobo: tijolo de barro preto, feito com forma de madeira. 
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 Narrativa de dona Antônia Francisco (dona Toninha) – entrevista realizada dia 05/07/2013. 
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 “Genealogia simbolizada” é constituída a partir de um relato fundador. Realizar essa genealogia é buscar 

obsessivamente pela identidade. Ela apresenta-se com mais força quanto mais as pessoas experimentam o 

sentimento de se afastarem de suas raízes. Alimenta-se dos jogos identitários no presente, aos quais se submete o 

passado (CANDAU, 2012, p. 137). 
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 Narrativa do senhor Manuel Sérvolo Constantino (Senhor Balango), entrevista realizada em 14/06/2013. 
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 Narrativa do senhor Reginaldo Sipriano (senhor Dedeu) – entrevista realizada em 13/07/2013. 
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entregues aos antigos escravos e seus descendentes. Segundo a pesquisadora, até fevereiro de 

2001, somente uma minoria da população de Helvécia tinha noção do real processo de 

formação da comunidade. Essa questão foi destacada no ano de 2005 por Correa e ainda é 

perceptível no ano de 2013 na fala do senhor Reginaldo: “Assim tinha um nome assim 

Colônia, mas colônia era esse perfume que a gente falava, água da colônia, o nome colônia 

está sendo famoso agora”. 

Configura-se nessa narrativa a memória da Colônia Leopoldina socialmente dividida 

como ela é hoje, recordada pelas pessoas que tiveram antepassados que lá viveram, e não 

uma imagem congelada de 1818. Muita coisa se modificou para os atuais habitantes; entre 

eles estão os descendentes dos “cativos” e os descendentes dos “colonos”. Essas memórias 

divididas não estão inseridas no contexto dos antepassados dos entrevistados, que também 

têm suas próprias memórias, e talvez devessem ser reconhecidas como parte da memória 

daquilo que hoje é sua comunidade: 

A colônia era bom porque não é como agora não. No tempo da colônia, a gente pra 

fazer uma roça num usava trator, né! Então falava assim... uma dijunta, juntava doze 

homens, tudo com machado outro de foice, [...] matas brutas mesmo... ia lá, um na 

frente roçando, outro atrás derrubando. Quando dava meio-dia, eu cansei tanto que 

eu ia com minha tia que morava aí, aí matava capado, cozinhava o feijão, não 

precisava arroz, cozinhava o feijão com ..., com carne de porco, depois fazia aquele 

panelão de pirão com feijão, carne de porco à vontade pros machadeiro, [...], e 

derrubava mais de três tarefas quase três alqueires de terra, ninguém pagava nada, 

nada, nada. Aí, quando queimava, ia lá juntava tudo e plantava. Hoje fazia pra mim, 

amanhã fazia pra ocê, depois já ia pra outros, doze pessoas vai pra aquele lá, e tudo 

tinha roça, na hora de limpar, tudo juntava, limpava a minha, depois limpava a sua, e 

era assim, só tinha trabalho de comida. A gente já criava o porco pra naquela época 

já fazer aquela roça, não é como hoje que tudo você tem que pagar. Você queria 

fazer uma farinha, juntava todo mundo e ia ajudar você. E ali todo mundo tinha roça. 

[...] Antes você não dava problema com roça, hoje em dia pra você fazer uma roça, 

se você não tiver dinheiro, você não faz, e se você mandar e não tiver lá perto, a 

pessoa come seu dinheiro e você não vê a roça. Antigamente era bom demais
65

. 

Quando dona Antônia Francisco compara a situação vivida por ela hoje com a época 

da colônia, pretende destacar o quanto foi positiva e benéfica a relação contextual cooperativa 

vivida por seus ancestrais. Ela constrói a narrativa imbricada a situações, perspectivas e 

interesses próprios aos grupos com os quais seus ancestrais conviveram. Analisa 

positivamente as práticas coletivas para quem lida com a terra. Atividades que, segundo ela, 

não são mais realizadas, mesmo que se viva em um local pequeno como Helvécia; ou seja, 

hoje, para que ela receba ajuda na lida da terra em Helvécia, deve pagar pelos serviços. 
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Sobre o declínio da Colônia Leopoldina, Silva (2009) acrescenta que esse processo 

ocorreu após a abolição da escravatura, fato observável no momento em que os negros 

libertos não desejaram mais realizar trabalhos para seus antigos senhores, repudiaram o local 

de escravidão (as fazendas) e o abandonaram. Esse abandono foi justificável, pois segundo 

Amaral (1923) os senhores europeus eram considerados muito mais desumanos para com os 

escravos do que os proprietários brasileiros. Correa (2005, p.107) reúne algumas citações de 

alguns autores
66

 acerca dessa época: “até meados do século XIX, a única colônia que parece 

ter prosperado foi a colônia de Leopoldina, estabelecida em 1818 no termo de Caravelas. Em 

1848, exportava setenta mil arrobas de café” . 

Nos relatos de dona Antônia Francisco sobre essa época, há uma composição híbrida 

da memória do ambiente rural, associando a denominação colônia ao tempo de parceria e 

cooperação; e a lida na roça em Helvécia, hoje, atrelada ao individualismo. Essa memória 

apresenta um caráter fragmentário, descarta a avaliação do todo contextual das relações entre 

pessoas e época vivida para dar espaço ao parecer subjetivo de quem conta o fato. Nesse 

sentido, Ferreira Netto (2008, p.30) argumenta que “o enunciador é protagonista, talvez 

coadjuvante, nos eventos narrados. Seu testemunho carrega mais do que a própria descrição 

do fato, carrega também a sua avaliação emocional dos acontecimentos”: 

Cê queria ver quando embarreava a casa, nossa mãe! Era homem e mulher, quando 

os homens não queriam entrar, as mulher entravam e aí cantava: “Oh de lé ó de cá, 

tem home e não tem mulher, ó de lá ó de cá, tem mulher, mas não tem homem”. 

Todo mundo cantando e batendo tambor, o tambor era na beira do barreiro. “Vira de 

lá, virador, vira de cá, virador!” E aí cantava. Uma casa desse tamanho assim 

(refere-se a casa dela grande, com laje) num instantinho barreava. Quando dava 

meio-dia, soltava aquele foguete e todo mundo almoçava, descansavam e vambora 

terminar. Terminava, quando terminava, ofício
67

. 

 

Nesse depoimento, dona Antônia Francisco apresenta uma memória seletiva 

(POLLAK, 1992), pois continua associando os relatos de cooperação à época da colônia – 

para ela, esse passado se associa a alegrias e prazeres. Ela esquece assuntos desagradáveis 

acontecidos naquela época para dar conta do fato interessante no momento: a ambiência dos 

negros em atividade cooperativa em prol da construção das casas dos seus pares. Para Candau 

(2012, p.33), “a parte da lembrança que é verbalizada (a evocação
68

) não é a totalidade da 

lembrança”.  A memória desses entrevistados compartilha do sentido da identidade individual 
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e grupal. Pela voz poética, a memória, segundo Zumthor (1993), acolhe o desempenho coeso 

e estabilizante sem a qual o grupo social não sobreviveria.  

Outro aspecto relevante a ser sublinhado nas entrevistas realizadas refere-se à ligação 

da memória do ofício à memória do cativeiro: 

Eu virei escrava de minha mãe. Mas graças a Deus criei meus nove irmãos. Botava 

nas costas de manhã, ia para roça ou para o forno. Graças a Deus criou tudo e tudo 

grande. Mas foi morrendo, morrendo, só ficou dois. A minha fase não foi boa por 

isso - que o tempo não ajudava. Quando era cedo, tinha que me molhar na capoeira 

até o peito para arrumar o pão de cada dia. Naquele tempo pra mim era duro!
69

 

 

Quando dona Maria da Conceição diz “naquele tempo pra mim era duro”, configura-se 

a tarefa de recordar episódios estabelecendo analogia à época da escravidão dos seus 

antepassados com o tempo em que ela realizava serviços duros na mocidade. Para ela, o 

tempo da escravidão não acabou. Percebe-se, na sua fala, a aproximação daquela época à sua 

vivência em família e as suas práticas de subsistência. São momentos do presente atrelados ao 

incômodo da lembrança do cativeiro (época vivida pelos avós e bisavôs) e da época da sua 

infância (época em que vivia com sua mãe e avós, com aproximadamente 12 anos).  

Durante a entrevista, foi possível perceber que ao expor o evento passado, a 

entrevistada age como se os tempos de natureza diferente fossem integrados em um só fio, ou 

seja, no depoimento dela a ideia de cativeiro se liga ao presente. Dona Maria da Conceição, a 

partir da sua experiência e práticas pessoais, recorda-se dos tempos da Colônia Leopoldina, 

entrelaça-os com o presente, estabelece comparações, entretém a experiência do cativeiro à 

lida na roça - um trabalho intenso realizado no passado por ela - junto às questões do presente. 

De modo geral, ao realizar a coleta das narrativas em Helvécia, foi possível evidenciar 

que todos os acontecimentos relatados eram lançados a partir da relação entre os dois tempos - 

passado e presente. Ao trabalhar com o depoimento oral, leva-se em conta a perspectiva de 

contemplar a história em movimento; este é atribuído pelas novas ações do presente, como 

uma cadeia em que se instalam as experiências vividas e as suas respectivas ressignificações. 

O acontecimento lembrado pode ser integrado ou contestado no tempo presente - a época do 

cativeiro, por exemplo, era narrada pelos entrevistados com alguns cortes e com relações 

temporais aproximativas: 

O senhor do engenho era o pior dos ruins. A minha avó e o meu avô contava que o 

pessoal estava torrando farinha no forno com o menino dela nas costas, vinha a 

mulher de lá e dizia: “Solta!” Daí soltou o menino das costas da mulher. A mulher 

mexeu no forno e jogou o menino dentro do forno, no fogo. O menino gritando, 

sapecando, acabou de se queimar no fogo. A mãe dele não tinha direito de tirar o 
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filho do fogo. Aquilo me mata até hoje. Se fosse agora, não tinha cativeiro, quem ia 

queimar sou eu. Joga eu no forno pra ver se... Naquele tempo, não era tempo da 

gente conversar não. Era coisa muito feia. Cativo se trabalha muito batendo nas suas 

costas. É vida nada!...
70

 

 

Esse depoimento evidencia o sentimento traumático de dona Maria da Conceição em 

relação à época do cativeiro em Helvécia. O trauma acontece como “resposta a um evento ou 

eventos violentos inesperados ou arrebatadores, que não são inteiramente compreendidos 

quando acontecem, mas retornam mais tarde em flashbacks, [...]” (CARUTH, 1995, p. 111). 

A entrevistada, ao lembrar, envolve-se em dois aspectos; por um lado deseja esquecer tais 

ocorrências violentas, e por outro, tais eventos aparecem em flashbacks no corpus narrado.  

O distanciamento temporal da entrevistada do evento recordado não descarta as 

possibilidades de a narradora ilustrar acerca dos níveis intoleráveis de brutalidade a que eram 

submetidos os seus ancestrais em situação de cativeiro. Ao dizer “Se fosse agora, não tinha 

cativeiro, quem ia queimar sou eu. Joga eu no forno pra ver se...”, dona Maria da Conceição 

apresenta um grau de identificação e empatia com o sofrimento das personagens apresentadas 

na sua narração como se esse evento passado ocupasse a dimensão do presente. Para Khoury 

(2006, p.31) o “nosso exercício é compreender não um passado dado, mas os significados 

atribuídos a esse passado no momento presente dessas pessoas”. 

Segundo Portelli (1998), não há por que discutir a confiabilidade dos acontecimentos 

lembrados para afeiçoar a sua grandeza mítica. Para o autor (1998
71

), o mito não é 

essencialmente uma história falsa ou imaginada; esse evento compreende as histórias que se 

tornam expressivas ao passo que expande a significação dos eventos individuais (factual ou 

não) que se processam na transformação e formalização - simbólica e narrativa - das 

autorrepresentações compartilhadas por uma cultura. Ou seja, o episódio lembrado ao se 

embasar em fatos não anula sua qualidade mítica, pois o procedimento de criação de mitos em 

andamento na memória parece ter relação com a ampliação do sentido de ocorrências isoladas 

do que com simples invencionices: 

No tempo do cativo, os homens vinham de lá de Rancho Alegre, de noite, vinham aí 

no Peruípe e tchuque-tchuque, voltava pra trabalhar de madrugada, pois se o patrão 

chegar, era degolado... Se um de lá viesse aqui emprenhar uma mulher, andava a 

noite toda. Se ele gostasse de uma mulher, ele vinha, mas tinha de ir embora, não 

tinha direito de ficar não, não era pra ficar junto não. Se ficasse junto, eles 

degolavam
72

... 

 

                                                           

70
 Narrativa de dona Maria da Conceição (dona Cocota) – entrevista realizada no dia 13/06/2013. 

71
 Essa abordagem de Portelli remete às discussões feitas pelo autor em O massacre de Civitella Vai di Chiana. 

(Toscana, 29 de junho de 1944).   
72

 Op. cit, nota 70. 



67 

 

Nessa perspectiva, através das narrativas míticas de revolta e indignação de dona 

Maria da Conceição em relação ao tempo do cativeiro e das relações desumanas vividas 

naquela época pelos seus pares, formaliza-se, então, uma aproximação da narradora com os 

eventos dramáticos lembrados e a sua própria identidade enquanto remanescente de escravos. 

Na narrativa mítica anterior, o contexto apresentado por ela remete à época em que os 

escravos de algumas fazendas buscavam manter relações sexuais com as escravas de outras 

propriedades sem o consentimento dos donos. A onomatopeia “tchuque-tchuque” usada no 

depoimento, identifica a forma apressada como o ato sexual dos escravos acontecia para que 

não fossem pegos pelos seus senhores e punidos severamente. Segundo Mott (1991, p.26) “as 

leis brasileiras davam direito ao senhor de castigar os seus escravos. [...] Recebiam 

palmatoadas [...] eram colocados no tronco, tinham partes do corpo mutiladas, eram marcados 

a ferro incandescente e açoitados, sendo muitas vezes torturados até a morte”.  

A memória dividida por gerações de sujeitos, segundo Portelli (1998), inclusive as 

particulares, clivam-se internamente entre o anseio de emudecer e olvidar e a necessidade de 

proclamação: “eu tinha treze anos quando o meu avô morreu e eu acompanhei a minha mãe. 

Aí eu comecei a trabalhar duro. Era emprego, é roça, é lavando pra os outros, cozinhando pra 

os outros, a vida ficou nessa vida aí
73

”. Nesse sentido, percebe-se que a entrevistada propõe 

novamente estabelecer uma analogia da sua trajetória pessoal com a dos escravos da antiga 

Colônia Leopoldina: ambos exerciam trabalhos duros, mesmo que em tempos distintos. 

Evidencia-se, assim, em seu relato que a escravidão seguiu seu curso mesmo depois da 

abolição da escravatura. Importa destacar que essas lembranças não são devaneios nem 

sequências proferidas estaticamente, há pretensões e significações em todas elas, “o momento 

da recordação é então o do reconhecimento. Esse momento, por sua vez, pode percorrer todos 

os graus da rememoração tácita à memória declarativa, mais uma vez pronta para a narração” 

(RICOEUR, 2007, p. 57).  

Essa narração dos entrevistados busca sentido no passado, na vida pessoal e insere o 

narrado no presente, já atualizado. Se a ausência da lembrança “implica a própria perda da 

consciência histórica e, por assim dizer, da própria humanidade, da condição de sujeito” 

(OURIQUE, 2011, p.175), a memória permite a manutenção e a integração em sociedade. No 

caso de Helvécia, atribui um sentido identitário aos membros da comunidade, pois o ato de 
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lembrar é reconstrução, é indigência, tem autoridade particular e também se relaciona com o 

trabalho e o processo cultural. Para Portelli (2010, p.11): 

[...] quando falamos em memória, não falamos de „um espelho do passado‟, mas de 

um fato do presente, porque o conteúdo da memória pode ser o passado, mas a 

atividade de recordar, a atividade de contar a história do passado é uma atividade do 

presente, e a relação que se coloca é uma relação entre presente e passado. É agora 

que recordamos, é hoje que falamos do passado, que contamos o passado. E a 

memória não é só um espelho dos fatos, mas um fato histórico: a própria memória é 

um fato histórico em si. Não há apenas uma memória da História, há também uma 

história da memória: como muda, no curso do tempo, a maneira de recordar fatos 

históricos. 

 

A época do cativeiro é um fato histórico e a memória, segundo acrescenta Portelli 

nessa citação, “não é só um espelho dos fatos”, ela transita além dessas questões, pois as 

recordações ao longo dos anos se modificam e a forma como lembramos é diversa. Nesse 

sentido, a lembrança do cativeiro pode ser envolta de pormenores histórico-espaciais: “Meu 

avô quando acabou o cativeiro, ele tinha um pedaço de terra grande, tinha casa de farinha, 

tinha prensa, parafuso”. Quando o avô do senhor Manuel Sérvolo se instalou na propriedade 

após a retirada dos colonos (1888), ele passou a conviver com a memória daquela terra antes 

habitada por estrangeiros exportadores de café que, na atual circunstância, foi concedida à 

ocupação de terceiros, não mais na condição de escravos, mas na de dono da terra. Nesse 

trajeto de recordações, seu Manoel se ocupa também da descrição desse espaço: 

No tempo do cativeiro, o engenho tinha roda d‟água, até minha mãe comprou duas 

rodas pra botar na bulandeira
74

. Era um canal grande, duas rodas sentado, tinha um 

trio assim, o rio vinha, tinha uma ponte meio velha. Ele puxou assim e levou até a 

roda d‟água. Tinha terreiro de café. Tinha tijolo de cativeiro, quadrado assim, puro 

ferro. Que preparo eles botavam nesse tijolo... Lá embaixo tinha um terreiro tudo de 

tijolo. Na época que tinha acabado o cativeiro, João Rafael rancou de lá muito 

tijolo, assentou mais roda d‟água e casa de farinha. Esse lugar do terreiro tá lá até 

hoje. Tem muito dendê, nasceu muito dendê. Eu acho que eles mexiam com dendê. 

Eu não sei quem tá lá agora não. Um desses meninos aí de Helvécia que toma conta 

de lá. Essa fazenda eu sei direitinho o lugar, uma é aqui embaixo, a outra é lá de 

Santana 
75

. 

 

Essa descrição dos espaços da época do cativeiro constitui um recurso essencial, ao 

colaborar, em muitas ocasiões, para a contextualização espacial e temporal dos envolvidos. 

Também respalda a autenticação do real e a valorização de objetos antigos, objetos familiares 

e espaços históricos, o que se pode relacionar analogicamente ao chamado “pormenor 

concreto
76

” (BARTHES, 2004). Nesse caso, estabelece-se uma cumplicidade absoluta do 
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referente (os objetos no contexto do cativeiro) com o significante (os objetos lembrados 

daquela época). A descrição desses espaços e objetos contribui para o confronto entre duas 

épocas, a do cativeiro e o vazio deixado após a sua desativação, essa última transformada 

pelas mudanças sociais, estruturais e a rotatividade dos moradores. São pedaços de imagens 

descritas para atribuir características e valor às coisas lembradas.  

Nessa perspectiva, ao falar dos objetos (vestígios do passado) do tempo do cativeiro 

(tempo vivido pelo avô de seu Manoel) tão presentes na atualidade, “as velhas pedras” –

verdadeiras testemunhas imóveis de uma época de sofrimentos- o senhor Manuel Sérvolo 

descreve acerca de vestígios que se inserem em outro contexto, mas que agora se apresentam 

à curiosidade, à informação, inclusive à análise: “Que preparo eles botavam nesse tijolo
77

...” 

Para Certeau (1996, p.194), essas histórias adulteradas com o avançar do tempo, são 

cultivadas no presente. “Elas devem ao mesmo tempo preservar e civilizar o antigo: tornar 

novo o que era velho. [...] As „velhas pedras‟ renovadas se tornam lugares de trânsito entre 

fantasmas do passado e os imperativos do presente”. 

Esses objetos inanimados tomam novo espaço, monopolizam o tempo, resistem à 

exiguidade das vidas humanas: “Tinha um pé de jaca desde a época do cativeiro. Uma jaca 

desse tamanho assim, até hoje tem lá. Meu avô disse que quando ele nasceu o pé de jaca já 

estava lá. [...] Foi plantado no bom tempo, sabia a época que se planta
78

”. Ao contar essas 

histórias, o entrevistado “estende suas ramificações, penetra toda a rede de nossa vida 

cotidiana, desce aos labirintos do habitat, cujas profundezas ela coloniza silenciosamente” 

(CERTEAU, 1996, p. 193). Age como se atuasse para reafirmar uma identidade, o sujeito 

sente-se vivo, atuante, participante das histórias que compõem o vivido, das façanhas, das 

experiências individuais e grupais, evocadas pela capacidade da memória. 

Os lugares descritos pelos entrevistados apresentam-se hoje bastante modificados 

pelos novos proprietários. Pouco se sabe sobre os conflitos
79

 daquela época e algumas coisas 

se sabem sobre a modificação espacial. Segundo Correa (2005, p.98), “hoje, nas antigas áreas 

coloniais, podemos encontrar apenas plantações de eucalipto que se estendem por 
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quilômetros até alcançar a BR 101”. Sobre essa venda, o senhor Henrique destaca: “hoje está 

todo difícil. Agora é eucalipto, maior parte das pessoas venderam as terras pra o eucalipto
80

”. 

Cabe enfatizar a importância da escuta das “vocalizações poéticas” (ZUMTHOR, 

1993) dos moradores mais velhos de Helvécia no intuito de preencher alguns vazios causados 

pelo avançar do tempo no que se refere às problematizações sobre a identidade desse grupo 

de remanescente quilombola. Ao escutarmos essas vozes, essas histórias, passamos a 

conhecer os causos, as experiências e a identidade cultural presentes na memória desse grupo 

que se entretecem em contextos contemporâneos. 

 

2.3.2 “A gente tinha de botar o trole na linha e dá socorro”: Bahia-Minas  

 

Segundo dados de Giesbrecht (2010), a estação de trem de ferro Bahia-Minas em 

Helvécia BA (1897-1912) foi inaugurada em três de dezembro de 1897. Hoje a sede dessa 

estação está sendo restaurada pelo grupo Susano
81

 para servir de museu em Helvécia. De 

acordo com as publicações de Giesbrecht (2010), essa linha de trem principiou em 1881, 

unindo o município de Caravelas, no litoral baiano, à Serra dos Aimorés, na divisa com Minas 

Gerais, um ano depois. Correa (2005) esclarece que essa estrada - que incluía o porto de 

Caravelas como seu ponto terminal na Bahia - teve sua edificação permitida por Lei nº 1.946 

de 28 de agosto de 1879, cuja celebração de contrato entre o governo da província e o 

engenheiro civil Miguel de Teive e Argollo ocorreu em 19 de julho de 1880. Para essa autora, 

construiu-se uma via férrea que sairia da cidade de Caravelas até a divisa da Bahia com Minas 

Gerais rumo à Philadelphid, encontrando-se já em tráfego (em 1884), “da Barra de Caravelas 

aos Aymorés, limite da Província de Minas
82

” (idem, ibidem, p.97). Essa autora enfatiza que a 

presença dessa Estrada de Ferro foi imprescindível no trabalho de exportação de café dos 

colonos. 

O tempo da Bahia-Minas, tempo de suor, lágrimas e progresso é importante momento 

para os narradores de Helvécia: 

Comecei a trabalhar com 16 anos nessa estrada de ferro, eu era ferroviário e jogava 

no ferroviário. A nossa oficina geral era em Ladainha. Naquela época eram três 

locomotivas titulado de primeiro lugar, não quebrava, boa máquina, a 283, a 282 e a 

281[...] Os trens de cargueiro já tinha outras locomotivas: a 280, a 128 e a 129
83

. 
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Nessa citação, o tempo de suor é lembrado por Constantino Sérvolo, trabalhador 

aposentado da Bahia-Minas, associando-o às suas atividades de trabalho. As locomotivas 

lembradas por ele no depoimento eram boas máquinas porque dificilmente se envolviam em 

desastre, descarrilamento. Ao dizer que era ferroviário, o senhor Constantino refere-se à 

memória do ofício na Bahia-Minas: “O nosso chefe Manoel Galdino, descendente de alemão, 

foi quem me ensinou o ofício. Era o mecânico mais bem informado da década
84

”. Para Bosi 

(1994), a memória do ofício compreende duas dimensões: a sua repercussão no tempo 

subjetivo e a sua realidade objetiva no interior da estrutura capitalista. A primeira dimensão 

dessa memória é observada nas narrativas orais do senhor Constantino quando ele se detém 

longamente na descrição do próprio ofício: “Eu era artífice de mecânico, mecânico de 

locomotiva a vapor. Essa locomotiva a vapor prestava o serviço quando tinha um socorro, [...] 

às vezes a gente ficava lá quinze dias na ferrovia para destombar o trem no meio do mato, no 

meio da linha
85

”. 

Vida laboriosa e contemplativa convivem de forma antagônica na narração do senhor 

Reginaldo Sipriano, que foi trabalhador temporário da ferrovia: “Antigamente não tinha 

férias. Eu entrei pra trabalhar na estrada de ferro de garimpeiro, fui trabalhar uns tempos de 

guarda freio, ficava correndo assim em cima do vagão, chegava a ladeira, a máquina pediu o 

freio. Quando ele pedia o freio ele apitava lá PIIIIIII
86

”. Hoje, afastados dos afazeres mais 

prementes do cotidiano, o senhor Reginaldo e o senhor Constantino recordam as tarefas ativas 

e contínuas realizadas no passado para dar o sustento à família naquela época. Para Bosi 

(1994, p.480), “na velhice, quando já não há mais lugar para aquele „fazer‟, é o lembrar que 

passa a substituir e assimilar o fazer. Lembrar agora é fazer. É por isso que o velho tende a 

sobrestimar aquele fazer que já não se faz”. Desse modo, não se trata da inserção dos velhos 

em situação de passividade, mas, ao contrário, Bosi destaca que, no ato da lembrança, os 

velhos ainda "fazem". 

Esse desejo de memória atrelado à ação pode provocar um incomensurável empenho 

nos narradores em inventariar os relatos da atividade realizada no passado e valorizar os 

momentos de trabalho árduo daquela época. No seguinte relato do senhor Constantino, 

“quando eu fiz 70 anos, um colega do meu menino que é professor comprou uma locomotiva 
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 Narrativa do senhor Constantino Sérvolo (Seu Tante) - entrevista realizada no dia 14/06/2013. 
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 Op. cit., nota 84. 
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 Narrativa do senhor Reginaldo Sipriano (senhor Dedeu) – entrevista realizada em 12/07/2013. 
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daquelas, a primeira que eu trabalhei na ferrovia, eu vou trazer pra Helvécia”, ele procura, de 

certa forma, reivindicar um patrimônio
87

 pertencente à sua comunidade. Trata-se de uma 

espécie de reivindicação patrimonial “no qual o passado é valorizado e, inclusive venerado 

frequentemente por aqueles que percebem seus laços com as origens como menos firmes” 

(CANDAU, 2012, p. 159).  

Essa reivindicação é também conhecida como “peças anexadas
88

”, ou seja, o laço da 

lembrança do trabalho do senhor Constantino na Bahia-Minas conecta-se à imagem viva da 

locomotiva - “esse modo de pensamento se dedica a encontrar ou fabricar tudo o que pode ter 

função de traços, relíquias, vestígios ou de arquivos, ou seja, tudo o que permite a um grupo 

narrar-se a si próprio” (CANDAU, 2012, p. 159). Para Candau (2012), quando sequestramos 

os objetos que evocam a vida exterior, também estamos sequestrando a identidade. 

 

 

Figura 1 - Bomba que prende o ar e o freio da locomotiva. Foto tirada pela autora em 2013. 

 

A perda de um objeto do passado implica também a perda de si próprio. O objeto 

mostrado na figura 1 foi encontrado na casa do senhor Manoel Sérvolo, que o guarda como 

lembrança do tempo da Bahia-Minas. Para Candau (2012, p.160), “a busca memorial se 

manifesta na patrimonialização generalizada da sociedade, fica demonstrada no nível 

individual, na ligação aos objetos de toda natureza”. A bomba de freio é um objeto de 

recordação do passado de todos os trabalhadores daquela época: “Então a gente corria, pegava 

                                                           

87
 “A acepção romana do termo patrimonium (legitimidade familiar que mantém a herança) até a concepção 

moderna (adesão efetiva a certos traços do passado e reapropriação de heranças diversas concernentes tanto ao 

material quanto ao ideal, o cultural e o natural)” (CANDAU, 2012, p. 159). 
88

 Expressão utilizada por D. Fabre em “Par écrit. Ethnologie des écritures quotidiennes”, op. cit., p. 45. In: 

CANDAU, 2012, 159. 
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o pau ia apertando o freio, apertando o freio, com pouco era TITITITIIIIIIIII! Tava descendo 

a pulso, quando acabava de descer a ladeira, chegava no centro da bomba pra começar a subir, 

ela pedia o freio PIIIIIIIII!”
89

. 

Nesse sentido, percebe-se que a atividade de recolha dos objetos do passado para 

exposição – como o deseja Constantino Sérvolo com a locomotiva - ou para guardá-los em 

casa – como o fez Manoel Sérvolo – é referencial de sequestro da identidade e do patrimônio, 

“participa do fenômeno geral de fragmentação das memórias [...], que, como as identidades 

que fundam, tornam-se cada vez mais parceladas, particulares e particularistas: memórias 

profissionais, fundadas em categorias locais [...] grupais [...]” (CANDAU, 2012, p. 161). 

O senhor Reginaldo Sipriano, funcionário contratado pela empresa ferroviária, não 

trabalhava fixo na estação, mas realizava trabalhos esporádicos na linha da estrada de ferro. 

Ele recorda que teve que suar muito na época para manter-se no emprego, pois trabalhava 

abaixado, em posição desconfortável, para cavar embaixo dos trilhos e retirar o dormente 

imprestável (peça de pau podre) para em seguida repor por outra peça em bom estado: 

“pegava o trado, furava, furava, pegava o parafuso, roscava, tirava daqui assim lá na igreja, 

tudo, juntava esses homens tudo, fazia esse pedaço, depois aterrava tudo pra máquina poder 

passar, ia lá mais na frente, emendava outro pedaço, a vida era isso
90

”.  

Essa experiência do senhor Reginaldo era forçosamente cansativa, pois logo que 

terminava o conserto de um trilho, já havia outro serviço pendente na linha férrea. Para ele, 

essa luta “era igual roça, nunca acabava, quando não era pra cavar pra botar a madeira, era 

capina, capinava a beira da estrada
91

”. Segundo o senhor Reginaldo, naquela época, o serviço 

começava às sete da manhã e ia até às quatro horas da tarde, todos os dias da semana, mas 

caso houvesse necessidade - um imprevisto - eles eram convocados para o trabalho também à 

noite sem direito a receber hora extra: “Naquela época era quase escravidão, não tinha outro 

serviço aqui não92
”. Ao apontar o termo “escravidão” e a expressão “naquela época”, o 

entrevistado cogita sobre a sua vida de trabalho não somente no enfoque individual como 

também sobre atividades opressivas envolvendo todos os trabalhadores da ferrovia. Essa é 

uma modalidade comunitária do relato mesmo que o tom de sua voz revele a carga dramática 

de envolvimento pessoal. A voz proferida tem consciência do processo escravista a que eram 

submetidos os trabalhadores da ferrovia naquela época: 
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 Narrativa do senhor Reginaldo Sipriano (senhor Dedeu) – entrevista realizada em 12/07/2013. 
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 Op. cit., nota 89.  
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 Op. cit., nota 89. 
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 Op. cit., nota 89. 
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De lá eu trabalhei, trabalhei, trabalhei, levava seis meses sem receber pagamento, só 

mandava a sacaria lá pra cooperativa, a cooperativa mandava mantimento, fazendo 

de conta que era ração, né, porque trabalhar sem dinheiro era ração. Aí mandava 

sacaria tudo cheio de trem, de sabão. Naquela época a barra era desse comprimento 

assim [as mãos indicavam o tamanho enorme da barra]. Tudo mantimento, aí a gente 

ficava satisfeito de tá comendo. Com seis meses vinha um automóvel de Teófilo 

Otoni pra cá, hoje é Belo Horizonte, mas antigamente era Teófilo Otoni. Vinha o 

pagamento, a gente recebia os troquinhos, mas eram uns troquinhos que valia, 

acertava nossas continhas, comprava umas roupinhas, com esse pouquinho mesmo
93

. 

 

Nesses relatos há a narração da experiência sofrida do trabalho semelhante ao do 

cativo da antiga Colônia Leopoldina, entrelaçando dois elementos performáticos importantes: 

a linguagem do corpo do entrevistado (agora doente e sem força, devido ao trabalho duro 

realizado no passado) e da voz anunciando o testemunho: “a linguagem liberta o aspecto 

mudo da experiência, redime-a de seu imediatismo ou de seu esquecimento e a transforma no 

comunicável, isto é, no comum” (SARLO, 2007, pp. 24,25).  

No momento em que o senhor Reginaldo lida com as raízes mais profundas da 

memória do trabalho suado de ferroviário, o seu discurso historiciza o passado no presente, 

depois retorna o processo e insere o presente no passado. As dores hoje presentes no seu 

corpo são uma metáfora da ação intensa desses entrecruzamentos do tempo: “Hoje eu não 

valho nada não, só pra contar caso velho que já passou [...] Aquele que tinha emprego na 

estrada de ferro era empregado, falava como ferroviário, eu corria de Ponta de Areia até 

Teófilo Otoni, Ponta de areia, Teófilo Otoni e Araçuaí, de lá pra cá
94

”. Nesse relato, o 

entrevistado deprecia a sua condição de aposentado, sem atuação na vida pública e ressalta 

junto a isso a singularidade da experiência de vida como contratado da ferrovia – situações 

antagônicas e entrelaçadas na mesma enunciação. 

A locomotiva era de pressão, botava fogo na cabine e a água que existia na caldeira. 

A ascensorista era quem mexia nessa parte, mexia numa bomba que levava água até 

a caldeira. A locomotiva parava com freio de mão dentro da cabine onde o 

maquinista ficava. Já tinha aquela alavanca, levava aquela alavanca lá pra frente, 

tinha aquelas grelas onde ficava presa na primeira, segunda ou terceira posição. Com 

a alavanca acionava um punho que tinha, desengrenava os dentes naquele travo ali. 

Se quisesse aumentar levava mais pra frente, se quisesse diminuir a velocidade 

levava mais pra trás. Eles chamavam de regulador. O ajudante do maquinista 

também era especializado, também sabia como ele sabia, e nós que era trabalhador, 

ia dentro da máquina e via todo esse procedimento
95

. 

 

O senhor Constantino Sérvolo, nesse relato, descreve sobre as atividades realizadas no 

interior da locomotiva de pressão. O entrevistado trabalhava também com os guindastes de 

rosca da locomotiva, peça chamada de macaco de rosca, utilizada para suspender a máquina 
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 Narrativa do senhor Reginaldo Sipriano (senhor Dedeu) – entrevista realizada em 12/07/2013. 
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 Op. cit., nota 93. 
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 Narrativa do senhor Constantino Sérvolo (Seu Tante) - entrevista realizada no dia 14/06/2013. 
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em qualquer situação, inclusive na de descarrilamento do vagão. Segundo ele, essa peça foi 

substituída por outra
96

: “a gente colocava o pau, já tinha uma madeira própria, um cabo pra 

colocar, pra suspender pra você não fazer tanta força. Era uma peça de madeira que era usada 

pra calçar na hora de suspender a locomotiva pra ela ficar livre das rodas
97

”.  Esse objeto da 

lembrança foi protagonista do tempo de lágrimas da Bahia-Minas, um tempo marcado de 

experiências coletivas, de memórias individuais situadas socialmente, construídas através da 

relação e das vivências com situações de sofrimentos e desastres: “Inclusive às vezes o 

socorro era de passageiros, tinha gente debaixo do vagão presa, gritando, chorando, falando 

„oh, moço, me tira daqui!‟ – É triste! Eu passei por isso
98

”. Durante esse relato, o senhor 

Constantino Sérvolo emocionou-se, principalmente ao falar do resgate e das solicitações dos 

acidentados na hora em que ele usava o macaco
99

 para levantar o vagão que estava sobre as 

pessoas. Segundo ele, o trem descarrilava e um vagão ou dois tombavam (“às vezes era 

passageiro ou mesmo cargueiro
100

”).  

Nesse serviço, o entrevistado acrescenta que já havia vagões destinados para o socorro 

em local separado na oficina da empresa, prontos para tais emergências a qualquer hora, 

principalmente quando chovia, tempo propício para acontecer acidentes: “era assim, de 

Teófilo Otoni até Nanuque, a nossa parte só pertencia até Carlos Chagas. De Carlos Chagas 

pra baixo era o pessoal de Nanuque que prestava esse socorro
101

”. A emoção visível na 

narrativa do senhor Constantino é ligada à atividade sofrida desencadeadora das lágrimas 

como também das marcas dessa rotina do passado na atualidade: “Hoje eu tenho um problema 

de coluna, pois eu pegava um dormente desse aí”
102

. A rememoração desses trabalhadores 

relaciona-se com a própria construção identitária: 

Ao narrar uma história, identificamos o que pensamos que éramos no passado, quem 

pensamos que somos no presente e o que gostaríamos de ser. As histórias que 

relembramos não são representações exatas de nosso passado, mas trazem aspectos 

desse passado e os moldam para que se ajustem às nossas identidades e aspirações 

atuais. Assim podemos dizer que nossa identidade molda nossas reminiscências; 

quem acreditamos que somos no momento e o que queremos ser afetam o que 

julgamos ter sido (THOMSON, 1997, p. 57) 
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 O senhor Constantino durante o relato não se lembrava do nome da peça, apenas da utilidade dela. Essa peça 

recebia o nome de “Chico”, conforme depoimento do senhor Reginaldo Sipriano (Dedeu), no dia 12/07/2013. 

Era um macaco que servia para suspender os vagões da locomotiva. 
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 Segundo os entrevistados, essa era uma peça utilizada para levantar o vagão, na época era chamada de 

“Chico”. 
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As histórias relembradas em Helvécia trazem aspectos do passado e os acomodam, 

adequando-os às identidades e pretensões contemporâneas dos narradores, bem como 

expandem as possibilidades, pois movimentam e suscitam novas ações. Nesse movimento de 

recordações, os relatos da Bahia-Minas em Helvécia também se insere em novo contexto: um 

tempo de fartura e progresso ao local. Segundo Martins (2010) as estradas de ferro 

representaram a propagação da economia capitalista e do desenvolvimento do progresso 

técnico-científico. Espalhava-se o veio ideológico que associava a velocidade nos transportes 

às contínuas vitórias da engenharia sobre a natureza, incluídas à presença das locomotivas e 

trilhos proclamariam uma modernidade irreversível, garantindo riqueza econômica e bem-

estar social. 

Segundo Santana (2008, p.59), durante o trabalho na estrada de ferro Bahia-Minas, “o 

transporte de „grãos e gente‟ não mais se sujeitava às intempéries do tempo sobre o rio 

Peruípe, que durante muito tempo servira como única via de escoamento”. Esse transporte, 

atividade efetuada na época da colônia, agora é substituído por outro de acesso mais fácil: a 

linha férrea da Bahia-Minas passou a cortar Helvécia e a locomotiva na velocidade do vento 

protagonizava o desenvolvimento capitalista do mundo contemporâneo transportando 

produtos como o café, a cana de açúcar, os peixes, os animais, a madeira de lei e tantos outros 

produtos necessários em cada canto do país. 

Para Le Goff (2003, p.260), “o período de 1840 a 1890 é o do triunfo da ideologia do 

progresso, simultaneamente com o grande boom econômico e industrial do Ocidente”. As 

críticas apontam a ideologia do progresso a uma ideologia burguesa
103

. Esse processo 

modernizador da estação de trem de ferro é o fio condutor das narrativas de dona Altamira, 

filha do antigo guarda de trânsito da Bahia-Minas (hoje falecido) e do senhor Henrique, neto 

de colono: 

A época da estação era fartura, vinha mercadoria de Minas pelo trem e tudo fartura, 

lá. A rede ferroviária tinha uma cooperativa, então a gente comprava na cooperativa, 

vinha tudo, era só caixa, banha era lata. Vinha muitas coisas, se você quiser comprar 

um gado, cavalo de raça lá em Minas, o trem já trazia, já tinha o vagão de trazer. O 

meu pai era guarda de trânsito. O trem pra chegar, ele esperava na chave, ele dava a 

partida pra sair. Porque aí tinha um desvio, esse desvio era da chave, então ele tinha 

de tomar conta pra ele não passar no desvio, tinha que vim na linha reta, se tivesse 

que ir no desvio, aí ele colocava no desvio
104

. 
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 “A teoria do progresso foi recebida como um dogma, na época em que a burguesia era a classe dominante; 

devemos, portanto, olhá-la como sendo uma doutrina da burguesia” (SOREL, 1908, apud LE GOFF, 2003, p. 
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As pessoas traziam as mercadoria de Teófilo Otoni, de Nanuque, no trem da Bahia e 

Minas, o transporte era de Caravelas a Nanuque, de Nanuque já tinha outro 

transporte para Teófilo Otoni, né! Era fartura na época, mas funcionava, era uma 

empresa, depois conseguiu a ter estrada de chão aqui. Aqui não tinha transporte de 

estrada de chão. Se fosse pra Mucuri, tinha que pegar a canoa aqui até Mucuri, uma 

parte ia a pé até o outro lado e atravessava de canoa pra ir pra Mucuri, não tinha 

transporte, o meio de transporte mais antigamente era mais canoa
105

. 

 

Percebe-se nesses relatos que, tanto na ordem econômica, social e cultural, a chegada 

da Bahia-Minas, em Helvécia, possibilitou a quebra de paradigma vigente e o aparecimento 

de novos modos de vivência. Nesse sentido, Posas (2001, p.44) afirma que essas estradas de 

ferro não só edificaram uma territorialidade ao ocuparem espaço físico, “mas neste mesmo 

espaço esquadrinharam práticas sociais, estratégicas de controle e tarefas rotineiras para o 

exercício de um poder disciplinar que a sociedade burguesa exigia para a reprodução do 

capital e, consequentemente, para sua acumulação”. 

O sustentáculo da ascensão da empresa ferroviária Bahia-Minas teve como 

protagonista o suor representativo da atividade rotineira e escravizada de muitos trabalhadores 

de Helvécia. A assunção do termo escravo nesse contexto remete ao trabalho excedente do 

horário estipulado sem pagamento das horas extras e também o salário vergonhoso recebido 

por alguns trabalhadores: “pior de noite quando você tava dormindo que a máquina caia 

embaixo na ladeira do Peruípe, desencarrilhava, [...] aí podia ser que dia for, que hora for, 

fosse chovendo, o sol tá quente, buzinava três apitos longos lá embaixo
106

”.  

Sobre o trabalho cansativo e suado do seu pai na ferrovia, a senhora Antônia Francisco 

declara: 

Ele trabalhava na Bahia e Minas, era guarda, de virar a chave, o trem ir pro triângulo 

pra ir na linha reta, pra linha curvada. O guarda tem uma chave, tem a linha reta e 

tem uma linha curvada. A chave ficava aí, se o trem era pra vim na linha reta, a 

chave estava curva e se fosse pra ir na linha curvada, aí a chave tava virada pra lá, 

mas não vinha pra cá. Quando era hora do horário, eles já sabiam, já vinha o aviso 

marcando a hora que ia chegar. Ele trabalhava de Nanuque aqui. Ele não tinha lugar 

de trabalho não, na mesma hora que ele estava aqui, ele era chamado pra ir pra Posto 

da Mata, com pouco era pra ir pro 87, é pra ir pra Argolo, era pra ir pro 

Aimorezinho, pra Serra dos Aimorés e Nanuque, aí ele ia. Ele contava que quando 

chegava, ele ainda carregava vagão de café, era encher um vagão de café, e ele era 

num instantinho, ele enchia de café pra poder ir pra Caravelas pra pegar o navio, pra 

ir tudo de navio
107

. 

 

Helvécia comporta dois períodos ao longo da sua história: a grande empresa cafeeira 

da Colônia Leopoldina representando o latifúndio escravista e a estrada de ferro Bahia-Minas 

reforçando a economia mercantil escravista cafeeira nacional e também se opõe a primeira ao 
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inserir o trabalho assalariado. Junto a isso, o desaparecimento das empresas ferroviárias (1960 

e 1970) aconteceu atrelado ao instante em que o capital comercial não mais precisaria do 

contexto ferroviário para progredir.  

Levando em conta as pesquisas de Eleutério (1996), a ferrovia foi ligada pela Estrada 

de Ferro Federal Leste Brasileiro (EFFLB) e logo depois transferida ao Departamento 

Nacional de Estradas de Ferro (DNEF) e à Viação Férrea Centro-Oeste (VFCO), e por fim 

pela Rede Ferroviária Federal S.A. com consequente desativação em 1966. A análise de 

Eleutério (1996) acerca da justificativa dessa desativação aponta para a crise econômica 

mundial de 1929. Para o autor, tal crise desarticulou as atividades cafeeiras e, 

consequentemente, enfraqueceu o ritmo dos transportes ferroviários, diminuindo também o 

uso de madeira como combustível e, deste modo, a importância do extrativismo vegetal na 

região.  

A Bahia-Minas foi extinta, os trilhos e os dormentes foram arrancados e as estações 

foram abandonadas. Nesse contexto de desativação das estradas de ferro, um elemento muito 

significativo sobrevive e precisa ser escutado: a memória do ofício dos trabalhadores da 

estação Bahia-Minas inserida nesse contexto modernizador e explorador. Essas lembranças 

estão envoltas de caracteres materiais e de relações de trabalho desumanas - “um longo e 

doloroso desenvolvimento” (MARX, 1867, apud LE GOFF, 2003, p.261).  
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3 “A VIOLA QUE TOCAVA DE PRIMEIRO MUDOU
108

” 

 

 

  
Eu sinto um orgulho, [...] porque só assim eu sinto que 

o nosso povo antepassado não acabou ainda, eles vivem 

entre nós, não em corpo presente, mas em espírito, 

então é uma coisa que a gente puxa da raiz pra poder 

dar continuidade a identidade do nosso povo
109

. 

 

 

 

A memória é um acontecimento sempre contemporâneo, “[...] é vida, sempre 

carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta à 

dialética da lembrança e do esquecimento [...]” (NORA, 1993, p.9). Nesse sentido, fica claro 

que os arquivos do passado dos griôs de Helvécia são apresentados a partir da seletividade dos 

fatos. Grande parte dos entrevistados construiu as narrativas orais dando ênfase e 

continuidade aos episódios mais gloriosos, dando espaço para a proclamação do mito da 

comunidade feliz: “Aqui era gostoso, fraquinho, o lugar era fraco
110

, mas era gostoso!” 
111

.  

Há também o liame entre as lembranças felizes do passado em família e os 

acontecimentos do presente, como no seguinte depoimento: “Meu avô Aprígio Jêge e a minha 

avó Verônica Aprígio Jêge, eles moravam lá em Maquinista, hoje é só eucalipto
112

”. Com 

essas informações, o senhor Constantino reforça as transformações espaciotemporais 

ocorridas na comunidade no que se refere à época de vivência dos seus avós após o tempo do 

cativeiro em confrontação com o tempo presente, um tempo em que as empresas de 

monocultura colonizam os espaços da comunidade antes ocupados pela família dele.  

De igual modo, o sentido passado-presente aparece na seguinte fala de dona Maria da 

Conceição: “eu vou falar pra você, um samba de viola, cantado mesmo, dá pra mulher 

sambar, dá pra mulher rodar bom, viu! É bonito, mas agora tá acabado!
113

”. Ela preocupa-se 

com a continuidade dos “textos culturais” (LOTMAN, 1996) de Helvécia.  

 

 

 

                                                           

108
 Narrativa de dona Maria da Conceição (dona Cocota) – entrevista realizada no dia 14/06/2013. 

109
 Narrativa de dona Faustina Zacarias – brincante da dança Bate-barriga. Entrevista realizada em 13/07/2013. 

110
 A expressão “fraco”, usada pelos entrevistados, tem o mesmo significado da palavra pobre, desprovido de 

bens materiais. A maioria deles usa tal expressão. 
111

 Op. cit., nota 108. 
112

 Narrativa do senhor Manuel Sérvolo Constantino (Senhor Balango), entrevista realizada em 14/06/2013. 
113

 Op. cit., nota 108. 
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3.1 Helvécia -  Identidade Cultural: festas e devoções  

 

“Helvécia tem essa questão cultural muito forte!” 
114

 

  

Com a paulatina extinção dos sujeitos narradores, alguns espaços ficam privados da 

importante experiência transmitida de boca a ouvido: “A gente fala de cor” 
115

, como sublinha 

o senhor Benedito Zacarias, participante da festa dos Mouros e Cristãos em Helvécia. Ele 

remete aos versos cantados na referida comemoração, cujos ensinamentos foram passados 

pelos avós e pais dessa comunidade quilombola pela oralidade e não foram esquecidos pelos 

receptores desse saber veiculado que, atualmente, se ocupam em criar novos significados ao 

saber herdado.  

A identidade cultural de Helvécia se manifesta nas histórias contadas ou cantigas 

entoadas, assimiladas espontaneamente e propagadas com naturalidade de geração em 

geração. Segundo Candau (2012, p. 194), “as heranças memoriais são recursos de 

significações que, cada um a seu modo e sempre com uma intensa criatividade, grupos e 

indivíduos vêm mobilizar para revificar suas identidades”. As identidades dos sujeitos em 

Helvécia e seus enfrentamentos aparecem claramente nas narrativas orais coletadas durante 

as entrevistas. Santana (2008, p.24) discorre sobre alguns enfrentamentos identitários de 

Helvécia:  

Um estudo sistemático acerca da formação desse lugar/comunidade que almeja 

reconhecimento a partir de uma singularidade constituída no tempo e que delineia de 

forma diferente o ser e o agir, por meio de manifestações socioculturais e religiosas, 

parece apontar para uma resistência e manutenção de uma identidade construída ao 

longo dos enfrentamentos identitários ou dos jogos de poder. Exemplos dessa 

dinâmica é a presença do Bate-barriga (festa em que os homens batem tambor e as 

mulheres batem coxas umas contra as outras, tiram música e fazem versos); samba 

de viola (coloca-se um santo dentro de um pequeno oratório e vai-se para uma 

residência onde se faz uma festa com pandeiro, sanfona e caixa, um tipo de tambor); 

Cosme e Damião (caruru: um ritual da religiosidade africana, onde se entoam 

cantigas nagôs e há distribuição de doces); Mouros e cristãos (representação da luta 

entre as duas facções, com embaixadas e tiros de festim); grupos de capoeira e 

maculelê; festa de São Benedito, São Sebastião e Nossa Senhora da Piedade. 

 

Nesse sentido de construção identitária da comunidade em tela, as experiências 

grupais estão inseridas na vida cotidiana, nas suas “práticas culturais” (CERTEAU, 1996) a 

partir dos comportamentos dos sujeitos visíveis em espaço públicos e nas benfeitorias 

simbólicas alcançadas com a atitude comportamental tomada na comunidade. Tais 

                                                           

114
 Narrativa da senhora Maria Aparecida dos Santos (Tidinha), AQH – entrevista realizada no dia 12/07/2013. 

115
 Narrativa do senhor Benedito Zacarias (capitão representante dos cristãos na festa dos Mouros e Cristãos). 

Entrevista realizada em 13/07/2013. 



81 

 

benfeitorias depositam “suas raízes na tradição cultural do usuário, não se acham jamais 

totalmente presentes à sua consciência. Aparecem de maneira parcial, fragmentada, [...], 

através do modo como „consome‟ o espaço público” (idem, ibidem, p. 39).  

A festa dos Mouros e Cristãos em Helvécia é um exemplo de prática produtora de 

cultura que se organiza e se reorganiza, abrindo espaço para a confrontação dos diversos 

discursos, bem como serve de suporte para que os chamados grupos de devotos realizem a 

manutenção do culto de devoção a São Sebastião: “Chama os mouros, chama os cristãos, 

suspende a bandeira de São Sebastião
116

”. Durante a evocação desse fragmento de texto da 

literatura oral, carregado de “múltiplos atos vocais” (ZUMTHOR, 2007), os participantes da 

festa se aglomeram para levantarem a bandeira em homenagem ao santo devoto na praça em 

frente à igreja matriz de Helvécia. Há todo um ritual de preparação das práticas culturais: a 

puxada do mastro, o enfrentamento entre mouros e cristãos nos dias 25/01 e 26/01, a vitória 

dos cristãos, a conversão dos mouros ao Cristianismo, a simulação do campo de batalha em 

frente à igreja e a presença das duas cores nas vestimentas dos exércitos adversários (azul e 

vermelha).   

O que diferencia, pois, essa festa é o fato de seus integrantes exercerem o saber fazer 

da tradição que realiza por intermédio de um ritual, resguardando os acordos socais da 

comunidade, recomendando uma abrangência acerca do acontecimento festivo e o 

entendimento da necessidade de manutenção da tradição como elemento definidor da 

identidade cultural de Helvécia: “Meu pai era capitão, aí ele adoeceu, aí passou pra mim, aí eu 

fiquei comandando o grupo. Essa festa é uma festa de tradição, a gente não pode deixar 

acabar
117

”. Nesse relato, o senhor Benedito assume a condição de porta-voz da tradição da 

festa dos Mouros e Cristãos, apresentada no espaço público de Helvécia, realizando uma 

espécie de pacto social com seus ancestrais para a continuidade do ritual festivo.  

Os espaços públicos propiciam o pacto social no qual os sujeitos convivem/interagem 

com os vizinhos, os parentes próximos, os colegas de trabalho, os conhecidos do comércio, 

entre outros, realizando o que Certeau (1996) define de “conveniência”, em que os membros 

do grupo concretizam uma espécie de acordo social, impondo o cumprimento de certos 

deveres, favorecendo o respeito aos espaços grupais para tornar plausível a vida diária em 

comunidade.  Para Certeau, as práticas culturais podem ser entendidas como: 

                                                           

116
 Narrativa do senhor Edeltrudes Merilho (capitão representante dos mouros - festa dos Mouros e Cristãos). 

Entrevista realizada em 13/07/2013. 
117

 Narrativa do senhor Benedito Zacarias (capitão representante dos cristãos na festa dos Mouros e Cristãos). 

Entrevista realizada em 13/07/2013. 
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a combinação mais ou menos coerente, mais ou menos fluida, de elementos 

cotidianos (menu gastronômico) ou ideológicos (religiosos, políticos), ao mesmo 

tempo passados por uma tradição (de uma família, de um grupo social) e realizados 

dia a dia através dos comportamentos que traduzem uma visibilidade social 

fragmentos desse dispositivo cultural, da mesma maneira que a enunciação traduz na 

palavra fragmentos de discursos. „Prático‟ vem a ser aquilo que é decisivo para a 

identidade de um usuário ou de um grupo, na medida em que essa identidade lhe 

permite assumir o seu lugar na rede das relações sociais inscritas no ambiente (1996, 

p. 40). 

 

A prática de vivência em Helvécia favorece a presença das seguintes “conveniências” 

(CERTEAU, 1996): a relação de respeito ao lugar ocupado pelo outro; a consideração às 

fronteiras entre um e outro; o acesso aos ambientes fraternos, de portas abertas; o acesso ao 

patrimônio material e imaterial; a valorização dos eventos tradicionais com e sem data; o 

respeito à tradição que caracteriza e reforça o espaço como pertencente a todos; a instauração 

da diversidade de fazeres (artesãos, rezadores etc.), e a propagação dos saberes pelas histórias 

contadas de geração a geração.  

Nessa comunidade quilombola, os pactos de convivência são diversificados para que 

se estabeleçam os acordos sociais, entre eles a criação de diversas associações que 

contemplem os anseios de alguns grupos de famílias. Os sentidos das associações e suas 

organizações nesse espaço são observados na reivindicação acerca das principais carências e 

necessidades da comunidade. Opera no progresso dos instrumentos igualitários do grupo 

social tais como a saúde (criação do posto médico e o PSF), a educação (construção do 

laboratório de informática, biblioteca pública), o sustento com a lida na terra (orientação de 

técnicos - Associação da Agricultura familiar), a defesa das terras existentes próximas à 

comunidade, a ampliação dos espaços de acolhida das manifestações culturais
118

, a 

implantação do projeto do governo “Minha casa minha vida” e o acesso a programas 

socioculturais para a comunidade; e, de um modo geral, trabalham-se em associações para 

erguer a qualidade de vida de toda a comunidade, bem como definem junto com a população 

quais das lutas são as mais prioritárias. 

Por enquanto são registradas apenas três associações nesse espaço: a Associação de 

Agricultura Familiar
119

 (coordenação de Agnalda Aparecida Francisco), a Associação 

                                                           

118
 “Na época do reconhecimento, a semana Zumbi foi aqui em Helvécia”. Narrativa da coordenadora geral da 

Associação Quilombola de Helvécia. Entrevista realizada em 12/07/2013. 
119

 Segundo a coordenadora geral da Associação de Agricultura Familiar, esta foi fundada em 2008 devido à 

invasão de alguns habitantes de Helvécia à área da empresa de eucalipto (Fibria). O motivo da invasão era que a 

Fibria tinha uma área próxima da comunidade que as pessoas não estavam aceitando o plantio de eucalipto. A 

empresa entrou com um acordo e as pessoas, que antes invadiram a área, começaram a trabalhar no terreno com 

a permissão da empresa, mas era um número pequeno de pessoas. Logo em seguida houve uma cobrança da 

empresa para fazer uma associação organizada, bem como medir a quantidade de área a ser dividida. Em 2013 
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Quilombola
120

 (coordenação de Maria Aparecida dos Santos) e a Associação Art Bahia e 

Capoeira
121

 (coordenação de Reginaldo Cecília Antônio). Todas procuram inserir nesse 

contexto as maneiras de fazer de forma a reorganizar o espaço constituído pelas práticas de 

produção sociocultural. Considerando-se as proposições de Michel de Certeau, bem como as 

discussões de Bourdieu, essas práticas definem-se pelo “duplo vínculo [...] a um lugar próprio 

(um patrimônio) e um princípio coletivo de gestão (a família, o grupo)” (CERTEAU, 1994, 

p.123). 

Helvécia é um espaço propício para os agrupamentos implantados e contextualizados 

em nome de um lugar afetivo: “O povo aqui é um povo unido demais! São uns negros que 

sabe que tanto misturado ou sozinho sabem como tratar os outros
122

”. Essa afetividade 

implícita na narrativa mítica de dona Maria da Conceição idealiza Helvécia no quadro de 

comunidade bem-aventurada e agregadora bem como se apresenta, no imaginário da 

entrevistada, o trajeto grupal dos moradores e a inserção dos pactos sociais de união 

cumpridos por todos os membros da comunidade.   

Alguns pactos sociais de união podem se quebrar nessa comunidade no que se refere à 

continuidade de algumas práticas culturais passadas de geração em geração. Nesse processo 

de tradição seletiva está o hábito de entoar algumas rezas cantadas no ritual de saída de um 

velório até a chegada ao cemitério. Uma dessas cantigas foi lembrada e entoada durante a 

entrevista, pelo senhor Reginaldo Sipriano, ex-devoto da igreja católica, hoje evangélico:  

                                                                                                                                                                                     

essa associação encontra-se em fase de legalização - constam 79 associados ocupando duas áreas próximas à 

comunidade. Eles pagam uma mensalidade de quinze reais, e a Fibria tem um programa que atende às 

necessidades dessa associação enviando preparo de solo, adubo químico e orgânico, sementes, técnicos, o plano 

de curto e médio prazo. 
120

 Segundo a coordenadora geral da AQH, o grupo relatou que estava ilhado por uma monocultura de eucalipto 

e foi justamente na época que a CAEMA chegou à comunidade. Ela reprimia muito as ações que as pessoas já 

vinham praticando, tais como pescar ou pegar lenha. Sem contar que às vezes esses grupos nem estavam na área 

da empresa, mas eram abordados ou até espancados. Então isso foi relatado no pedido de reconhecimento para 

que a Fundação Palmares soubesse das adversidades passadas pela comunidade. O pedido de reconhecimento foi 

solicitado - por intermédio do deputado do PT Luiz Alberto - com todas as reclamações e uma pauta constando 

acerca das manifestações culturais que ainda existem na comunidade. Com quatro meses saiu o reconhecimento. 

A AQH ainda não tem pessoas cadastradas, pois enfrenta a não aceitação de um grupo em Helvécia. Sobre esses 

conflitos ver a seguinte referência: SANTANA, Gean Paulo Gonçalves. Entre o dito e o não-dito. Conflitos e 

tensões na “refundação” territorial quilombola. Uma análise a partir da Comunidade de Helvécia- extremo sul da 

Bahia. Dissertação de mestrado em Educação e Contemporaneidade, Salvador, 178f., 2008. Disponível em 

http://www.cdi.uneb.br/pdfs/dissertacao/2008/gean_paulo_goncalves_santana.pdf. 
121

 O Art Bahia tem por finalidade estimular a prática da capoeira; promovê-la e difundi-la nos meios sociais 

como de elevação espiritual, moral e corporal de seus membros; orientar seus membros no sentido de que a 

capoeira deve ser praticada como esporte-arte, em proveito e razão de a comunidade promover o resgate do 

menor carente da marginalidade, estimulando o convívio social e reintegração à comunidade usando a capoeira, 

oficinas de berimbau, teatro e artesanato como catalizadores. Disponível em http://art-

bahiacapoeira.blogspot.com.br. Acesso em 03/09/2013. 
122

 Narrativa de dona Maria da Conceição (dona Cocota) – entrevista realizada no dia 13/06/2013. 

http://www.cdi.uneb.br/pdfs/dissertacao/2008/gean_paulo_goncalves_santana.pdf
http://art-bahiacapoeira.blogspot.com.br/
http://art-bahiacapoeira.blogspot.com.br/
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Oh São Pedro, chaveiro do céu, 

abre essa porta que eu não sou incréu 
123

. 

Abre essa porta, abre sem demora, 

que eu quero entrar mais Nossa Senhora
124

” 

 

Esse texto da literatura oral acopla a vertente sonora do texto e carrega a prolação - o 

que conjectura a presença de peculiares atributos da comunicação, tais como a oratória 

cantada, as expressões faciais reverenciais e a entonação persuasiva do enunciador na 

atualização pública, em voz alta.  Naquela época, o senhor Reginaldo, ao enunciar a reza, 

também realizava uma prece (súplica, rogo) entoando vocalmente um discurso fortemente 

conotado de submissão à personagem santificada (São Pedro). O atendimento à prece ampara-

se na argumentação do rezador ao ficar subtendido no texto de que o eu-lírico tem permissão 

para entrar no céu, pois se encontra naquele momento acompanhado de outro ser santificado 

(Nossa Senhora). São Pedro, o chaveiro do céu, simboliza o sujeito “capaz de abrir-lhes as 

portas que lhe foram fechadas aqui na terra” (MOTA, 2009, p. 12). Essa discussão de Mota 

remete ao contexto do imaginário católico e popular de que a entrada no céu é concedida por 

um ser divino; e chegar a esse local (o céu) significa ser recompensado pela vida de 

sofrimento que teve na terra.  

Segundo o senhor Reginaldo, antes da década de 70, os enterros em Helvécia atendiam 

a uma espécie de ritual. A cantiga rememorada por ele fazia parte do grupo de cantigas do 

antigo cerimonial de falecimento - eram caminhadas de longas distâncias com o caixão do 

falecido nas costas, entoando-se cantigas fúnebres até a chegada ao cemitério. Ao recordar 

essa reza cantada, o entrevistado compartilha uma memória de poucos habitantes de Helvécia, 

tentando transmitir o fazer e a crença característica daquela época pela performance vocal-

musical para criar o acontecimento agora não mais realizado, pois “cada performance torna-

se, por isso, uma obra de arte única, na operação da voz” (ZUMTHOR, 1993, p. 240). 

Segundo o senhor Reginaldo, naquela época, ao evocarem os versos, as pessoas carregavam o 

defunto no ombro, suspenso em uma armação de madeira: 

Pegava um varão assim, um bambu, cortava, pegava aquele cipó antigo do bom, 

cipó preto, torcia bem, botava o caixão assim, amarrava o pau por cima, aí deixava 

uma ponta lá, outra aqui. Um pegava lá na frente, outro pegava aí atrás, e ia no 

ombro. O caixão naquele tempo a gente fazia em casa, de tábua. Naquele tempo, só 

forrava com pano preto. Desde 70, quando eu saí daqui, já tava mudando, tava 

carregando o corpo num trator aí. Podia era longe que ia buscar. Depois que eu saí, o 

negócio mudou tudo, ficou muito mais civilizado, na camionete. Agora tem esse 

negócio da funerária, né? (ele falou do convênio que ele paga à funerária 

                                                           

123
 A expressão “incréu” usada nessa narração é uma abreviação da palavra incrédulo. 

124
 Narrativa do senhor Reginaldo Sipriano (senhor Dedeu) – entrevista realizada em 12/07/2013. 
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mensalmente: vem café, vem açúcar, vem tudo). Pra gente fraco, o melhor é pagar 

mesmo. Morte só vem de surpresa, nunca está preparado!
125

 

 

Para Candau (2012, p.105), sem a mobilização da memória (a transmissão), os 

comportamentos apreendidos não são processados ou socializados, consequentemente “toda 

identidade cultural se torna impossível”. O homem, segundo Candau, não é nu, mas um ser 

social, capaz de aprender, de transmitir um legado; no entanto, essa transmissão nunca será 

uma conservação da herança, “pois, para ser útil às estratégias identitárias, ela deve atuar no 

complexo jogo da reprodução e da invenção, da restituição e da reconstrução, da fidelidade e 

da traição, da lembrança e do esquecimento” (CANDAU, 2012, p. 106). O senhor Reginaldo 

insere no seu relato as trajetórias de um mesmo evento carregadas de alterações, realiza um 

retrospecto e pinta o quadro dos tempos passado e presente com a mesma aquarela: o defunto 

antes carregado nas costas, depois carregado no trator, em seguida na camionete e, por fim, 

velado pela empresa funerária, mediante pagamento, e carregado pelo carro da funerária.  

Nesse processo de transmissão de memórias exposto pelos entrevistados de Helvécia, 

o complexo jogo do laço social se ocupa ora em restituir, ora reconstruir, ora trair, ora 

esquecer os eventos do passado. A tradição seletiva é visível porque esse grupo quilombola 

nas suas narrativas orais aponta para a necessidade de perpetuação de determinado evento ou 

manifestações culturais como também necessita extinguir a lembrança de algumas trajetórias, 

levando em conta que elas, nesse momento, não são mais relevantes para transmissão: “Os 

rezadores bom daqui já morreram todos, hoje ninguém quer aprender mais, ninguém não quer 

assistir mais
126

”. Nessa narrativa de dona Maria da Conceição, percebe-se que a tradição 

seletiva instala-se no quadro de variação dos modos de convivência dos rituais das rezas 

ocorridos com o tempo para alguns membros da comunidade. Segundo a entrevistada, hoje, 

uma parte dos membros da comunidade (evangélicos) descarta a tradição das rezas por não 

considerar essa transmissão oral relevante para a sua atual condição religiosa, por isso 

necessitam extinguir essa prática do conjunto de relações em que se inserem no tempo 

presente.  

Quando dona Maria da Conceição diz: “Eu já rezei muitas crianças, mas só crianças. O 

meu avô a minha avó rezava crianças. O meu avô me dava licença para eu aprender tudo
127

” e 

o senhor Manoel Aranha fala: “Meu padrasto, Cearense, o Cirilo, queria me ensinar a reza de 
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 Op. cit., nota 124. 

126
 Narrativa de dona Maria da Conceição (dona Cocota) – entrevista realizada no dia 13/06/2013. 

127
 Op. cit., nota 126. 
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envultar, ele rezava e ninguém via ele, virava um cupim
128

”, ambos, evocam um saber prático 

em vias de extinção herdado dos avós ou do padrasto atrelado às relações de respeitabilidade 

entre gerações. Ao proferir o verbo “queria”, o senhor Manoel reforça a ideia de que tal reza 

lamentavelmente não foi assimilada por ele e justifica nessa afirmação a não continuidade 

desse evento significativo do passado.  

Durante uma entrevista, a filha de dona Maria Cecília Antônio (dona Cucuta) ensina 

um saber prático herdado da mãe que, hoje, foi gravado no celular do filho: a reza para curar 

cobreiro
129

 ou qualquer tipo de coceira. Nesse no relato oral, processam-se elementos mágicos 

afiançadores da cura garantidos pela sabedoria de domínio empírico, passada de geração em 

geração: 

 

Santa Sofia foi a Roma e encontrou com Jesus Cristo. E 

Ele perguntou: O que há por lá Dona Sofia? Santa Sofia 

respondeu: Muita seca e muito cobreiro. E Ele: Volta e 

vai curar. Santa Sofia pergunta: Com que cura, Senhor? 

Ele responde: um pouco de água fria em um prato, um 

pouco de sal, três ramos verdes e três palavras da 

Virgem Maria – Pai Nosso, Ave Maria e Santa 

Maria
130

. 
 

Nesse texto da literatura oral, carregado de efeitos sugestivos, poéticos e práticos, 

existem expressões estéticas emitidas no ato da reza, consolidadas por sinais verbo-sonoros 

(repetição de verbos de elocução) e performáticos que, materializando a obra (a reza e o 

ritual), a contorna como ação poderosa e comunicável no momento da cura. Essa obra – 

entendida aqui na concepção de Zumthor (2007) como ação abrangente, abarcando o plano 

auditivo e visual – comporta também a dialogicidade backthiniana quando envolve, no plano 

discursivo textual, variados interlocutores: o locutor rezador, o diálogo das personagens 

santificados no corpo do texto e o doente ouvinte. Esses interlocutores estabelecem contatos 

que se inserem no plano terreno (o rezador e a necessidade da cura do mal do doente) e no 

plano divino (os intercessores: Santa Sofia e Jesus Cristo).  

O número três, símbolo constante na literatura oral, é representado, nesse texto, na 

quantidade de ramos verdes e nas palavras da Virgem Maria (Pai Nosso, Ave Maria e Santa 
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 Narrativa do senhor Manoel Aranha - entrevista realizada em 13/06/2013. 

129
 Denominação popular do herpes-zoster ou zona-zoster, doença de pele que o povo atribui ao contato de cobra. 

Sinônimo de cobreiro: dermatose. Fonte: http://www.dicio.com.br/cobreiro/. Acesso em 27/08/2013. 
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 Narrativa gravada no celular pelo filho adotivo de Agnalda Aparecida Francisco – reza ensinada por sua mãe, 

a senhora Maria Cecília Antônio (Cucuta), que se encontra adoentada, sem condições de ser entrevistada. 

Entrevista realizada no dia 12/07/2013. Essa reza deve ser realizada por três dias consecutivos. 

http://www.dicio.com.br/dermatose/
http://www.dicio.com.br/cobreiro/


87 

 

Maria). A repetição desse número no texto oral é explicada por Mesquita (2012) como 

simbologia vinculada à interferência divina. Nessa reza, também há uma tendência para a 

concisão devido às particularidades do ato de recepção e de transmissão, mas não anula a 

finalidade central: o recebimento da graça. Essa atuação narrativo-dramática concisa também 

pode apresentar movimentos de (re) criação e atualização assim como as demais obras 

literárias orais. 

 Os rezadores em Helvécia podem ser considerados intermediários do plano 

transcendente e do material cujas funções simbólicas na família e na comunidade eram a cura 

dos males e o equilíbrio físico ou espiritual. Essas rezas têm a presença da “vocalidade 

poética” (ZUMTHOR, 1993) e a memória oral e gestual se insere como representação do 

pensamento respaldado por crenças, ao passo que essa ação também sugere poder. O ato de 

rezar pode ser chamado de vocalidade (compreende toda a historicidade da voz) nesta 

discussão porque poucas palavras são pronunciadas aos ouvintes humanos, apenas sussurros 

vocalizados, gestos ou silêncios intercalados, levando em conta que o interlocutor (Deus) 

dessa poesia devocional é capaz de entender a mística do silêncio e o gestual sagrado. A 

performance do rezador, aliada ao silêncio, entrecruza-se com os gestos emblemáticos das 

mãos - que carregam as ervas medicinais – e apregoam ritualmente a cura do mal, abrindo 

espaço para a expressividade do pedido mental direcionado a Deus.  

Para Lotman (1992) um ato religioso não se fundamenta como barganha, mas como 

autoentrega, ou seja, um componente se oferece ao outro sem estabelecer qualquer condição, 

a não ser a de que o membro receptor seja reconhecido como o poder supremo.  Para o autor, 

esse momento de entrega se caracteriza por uniteralidade, pois a pessoa que busca proteção, 

não tem garantia de que sua ação será correspondida, e a carência de resposta não será motivo 

para rompimento das relações; “consequentemente, as relações desse tipo não são como um 

contrato, mas como uma doação incondicional” (idem, ibidem, p.65). 

Nesse quadro de doações incondicionais, resguardar práticas culturais como as rezas, 

por exemplo, é também conferir novos significados aos rituais, pois a preservação abrange 

processos de determinação coletiva, tais como a seleção e a interpretação dos devotos. A 

religiosidade latente na comunidade de Helvécia constrói um universo mítico e simbólico, não 

admitindo a comprovação de sua funcionalidade por se vincular à demanda fenomenológica 

da fé. Nesse sentido, tal prática cultural gera a “devoção popular”, que orienta a vida dos 

moradores dessa localidade, com vistas à perpetuação ritual da fé para as futuras gerações. 
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Os transmissores da herança da ancestralidade realizam fluidamente a seleção da 

tradição - projeto integrador que garante a permanência e a sustentabilidade do que foi 

aprendido/ouvido dos antepassados para as novas gerações: “Meu pai era benzedor, benzia 

bem, rezava de cobra. Quem fosse ofendido de cobra, ele rezava, caboco levantava na hora e 

ia embora. Aconteceu comigo
131

”.  Com essas palavras, o senhor Manuel destaca a figura do 

seu pai já falecido como um griô benzedor e rezador. Para o senhor Manuel e tantos outros 

entrevistados em Helvécia, essa atividade praticamente se extinguiu na comunidade. A 

permanência e a sustentabilidade de tal prática estão em vias de desaparecimento e o fazer-

saber desse segmento da cultura oral transmitido de geração em geração necessita ser 

sustentado pela memória, pois “se essa cena parece não ter deixado [...] nenhum traço em 

nossa memória, [...] nós nos sentimos inteiramente incapazes de lhe reconstruir uma parte 

qualquer” (HALBWACHS, 2004, p. 32). A cena, nesse caso, pode ser entendida como o ritual 

das rezas e benzeduras que necessitam da figura do portador (pai do senhor Manuel) e do 

continuador (o senhor Manoel - o filho) da tradição. 

 O entrevistado ao afirmar anteriormente “aconteceu comigo!”, intenta comprovar o 

fato narrando em pormenores: 

[...] quando eu passei, recebi a picada de cobra. Eu fui pra casa. [...] Quando eu 

cheguei, falei que uma formiga me mordeu. Naquele tempo a gente não falava que 

estava mordido de cobra não, dizia que era uma formiga. Ela disse: „Vamos chamar 

pai agora!‟ Já estava escurecendo. Eu disse não, não vai buscar pai hoje não. Pai já 

estava sem poder andar. Ela disse: „Você vai comer alguma coisa hoje?‟ Eu disse: 

„Vou comer melancia e vou jantar‟. [...]. Fomos deitar. Quando eu acordei meia 

noite a perna estava inchada até na virilha e não tinha movimento a perna. Eu disse 

pra Maria: „Eu não vou aguentar, não, eu vou morrer!‟ Você sai aí e me pega nove 

folha de mato, um diferente do outro, faz um chá e dá aí pra mim. Ela foi lá e catou 

folha de mandioca, de rosa, de aquilo e outro, fez o chá, me deu, eu bebi. Daqui a 

uma hora já fazia movimento, já tinha perdido o sonho de morrer. No outro dia meu 

pai chegou, me amarrou uma rama na perna, me benzeu, e falou: „Na hora que essa 

rama soltar, nós vamos lá pra roça arrumar a cerca!‟ A rama soltou. Eu corri lá pra 

roça e meu pai disse: „Meu filho, o que você veio fazer aqui?‟ Eu disse: „Já tô bom, 

a perna já desinchou. Cobra já foi embora‟. Ele disse: „Olha, quem te visitar hoje, 

tudo bem! Você pode sair, mas não pode dizer que está ofendido de cobra não. E 

quando for nos quarenta dias, não sai e fica reservado em casa, porque ainda há 

perigo‟. Eu fiquei lá em casa como uma parida
132

. 

Há nesse relato do senhor Manoel experiências cotidianas características da tradição 

de rezador e benzedor, fornecidas pelo pai dele no conjunto dos costumes familiares. São 

informações de práticas exercidas para legitimar a tradição, assim como: não dizer exatamente 

o nome do animal (“Uma formiga me mordeu. Naquele tempo a gente não falava que estava 
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 Narrativa do senhor Manoel Aranha - entrevista realizada em 14/06/2013. 
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 Op. cit., nota 131. 
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mordido de cobra
133

”); uso de ervas adequadas para a preparação de chás (“Nove folha de 

mato, [...], faz um chá e dá aí pra mim. Ela foi lá e catou folha de mandioca, de rosa, aquilo e 

[...], fez o chá
134

”); o ritual de benzeduras (“Meu pai chegou, me amarrou uma rama na perna, 

me benzeu
135

”); e o resguardo necessário após o sujeito ser picado por cobra (“E quando for 

nos quarenta dias, não sai e fica reservado em casa, porque ainda há perigo
136

”). A prática 

ritualística de transmissão da tradição pode ser entendida de acordo com Candau (2012) como 

uma tradição reivindicada que incide na afiliação religiosa do clã, na sua continuidade política 

e a história do lugar - peças do passado validam uma identidade religiosa e cultural sempre 

estabelecida no presente. 

Em Helvécia não há padre regularmente para realizar as missas, apenas em eventos 

especiais, mas a fé católica é processada arduamente na devoção aos santos padroeiros: “A 

padroeira de Helvécia é Nossa Senhora da Piedade e São Sebastião todo ano. A minha mãe 

morreu católica, eu quero morrer na mesma coisa
137

”. Nessa narrativa, dona Maria da 

Conceição traduz a fidelidade à religião da sua mãe, e, com veemência e decepção, remete 

também aos demais membros da família que processam outra fé atualmente: o protestantismo.  

A ausência de um padre fixo na localidade registra-se há bastante tempo: 

Na época, essa religião nossa não tinha padre. O padre pra vim celebrar missa em 

Caravelas, nesse lugar todo, a festa do mês de setembro tinha que, no mês de março 

botar uma carta no correio do navio e ia embora. Ia no navio pra quando chegar em 

setembro o padre chegar pra vir celebrar essa festa aqui em Helvécia ou Juerana
138

. 

 

Cabe frisar, mais uma vez, que, mesmo não havendo a presença contínua do sacerdote 

na igreja, muitas pessoas em Helvécia continuam produzindo celebrações em conformidade 

com os preceitos da religião católica. Esse fazer religioso corresponde ao conceito de Certeau 

(1994) acerca dos produtos culturais que se processam não no plano da reprodução, mas no 

plano da recriação e da alteração. Os portadores da memória simbólica em Helvécia recorriam 

à fé cristã em atos de celebração desde a época da Colônia Leopoldina para dar suporte a 

eventos realizados em família, mesmo com a presença ou não dos padres para conduzirem o 

ritual religioso. A fé dos moradores desse local sustenta-se nos santos de devoção e na 
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 Narrativa do senhor Manoel Aranha - entrevista realizada em 14/06/2013.  
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 Op. cit., nota 135. 
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 Narrativa de dona Maria da Conceição (dona Cocota) – entrevista realizada no dia 13/06/2013. 

138
 Narrativa do senhor Manuel Reis (procurador de Nossa Senhora da Piedade) – entrevista realizada no dia 

13/06/2013. 
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realização de rezas coletivas para assegurar a proteção de Deus aos membros envolvidos no 

ato devocional: 

Depois da derrubada, que comia, quando dava de tarde que terminava, rezava o 

bendito, cantava bandeira ao redor tudo, dali onde cozinhava. Era uma reza em 

grupo. Cê queria ver quando embarreava a casa, nossa mãe! Era homem e mulher, 

quando os homens não queriam entrar, as mulher entravam e aí cantava. Todo 

mundo cantando e batendo tambor, o tambor era na beira do barreiro. E aí cantava. 

[...] num instantinho barreava. Quando dava meio-dia, soltava aquele foguete e todo 

mundo almoçava, descansava e vambora terminar. Terminava, quando terminava, 

ofício. Aqui, quando fazia uma casa, a pessoa enquanto não rezava um ofício, não 

podia morar dentro da casa, antigamente era assim. Era que a casa tava pagão, então 

tinha que rezar, depois que rezava, que a pessoa ia morar dentro da casa, podia ser 

casa de quem fosse, enquanto não rezava dentro daquela casa... agora não, acaba de 

fazer uma casa, já tá dentro, nem pede nem chama por Deus
139

. 

 

Nesse relato, dona Antônia Francisco constrói um mito fundacional de Helvécia ao 

recordar da época da derrubada da mata realizada pelos seus ancestrais para a construção das 

casas deles em mutirão. Naquela época de formação do distrito de Helvécia, a tradição das 

rezas dos ofícios era realizada praticamente em todos os eventos da coletividade. Após a 

construção das moradias, os membros da comunidade, em atitude de reverência, invocavam a 

Deus a proteção do espaço antes da instalação da família nas casas. Eram entoados cantos em 

grupo durante a realização do mutirão de construção das casas: “Oh de lé ó de cá, tem home e 

não tem mulher, ó de lá ó de cá, tem mulher, mas não tem homem [...] Vira de lá, virador, vira 

de cá, virador!”
140

 Esse canto vem carregado de aliterações (“v”, “t”, “m”) e assonâncias (“o”, 

“a”) para comportar a musicalidade ritmada da cantiga acompanhada pelo som do tambor. 

Nesse ritual festivo e religioso, o ato de cantar torna-se mesclado ao ato de rezar. O processo 

ritualístico define-se da seguinte forma: trabalho – canto – batuque - reza.  

As rezas dos ofícios inserem-se, nesse contexto, no cumprimento de funcionalidades 

dentro da cultura, não apenas realizadas para professar a fé e invocar a proteção de Deus, 

como também intentam sustentar a continuidade de certa herança cultural, conferindo um 

valor à religiosidade como parte da identidade do grupo: 

O ofício de Nossa Senhora é quando faz uma promessa, fazer uma promessa pra São 

Benedito e tal, pra se uma pessoa tá doente, se melhorar, e rezar um ofício pra S. 

Benedito, e aí essa pessoa melhora, marca, rezava o ofício de N. Senhora. E quando 

morria uma pessoa daquela época, era cantado o ofício de corpo presente, 7º dia, 

mês, seis meses e um ano, igual meu pai. Como eu estava muito abalada no corpo 

presente dele, eu fiz celebração, uma celebração muito bonita que a gente faz na 

igreja, mas no 7º dia rezamos o ofício, quando deu mês, rezamos ofício, seis meses, 

ofício, e de um ano agora terminei com ofício, porque ele era um rezador
141

. 
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 Narrativa de dona Antônia Francisco (dona Toninha) – entrevista realizada dia 05/07/2013. 
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 Op. cit., nota 139. 

141
 Narrativa da senhora Faustina Zacarias – brincante da dança Bate-barriga. Entrevista realizada em 

13/07/2013. 



91 

 

 

Segundo dona Faustina, o ofício de Nossa Senhora e o ofício de falecimento 

apresentam o mesmo discurso vocabular, mas o ritmo da cantiga é diferente. O ofício das 

almas é cantado somente para os falecidos e o ofício de Nossa Senhora pode ser cantado no 

dia de morte de uma pessoa e também comportando promessas feitas por pessoas da 

comunidade. A senhora Faustina descreve essa ação da seguinte forma: “Se for uma 

promessa... Ah, eu vou fazer um samba pra S. Benedito, vou rezar e vou fazer um samba, 

então em primeiro lugar buscar primeiro o reino de Deus, rezar. Depois que rezou, entregou a 

Deus, protegeu todo mundo, aí vai dançar”. Nessa descrição, dona Faustina apresenta o passo 

a passo dessa prática cultural: a promessa feita ao santo, o ritual de rezas em adoração ao 

santo e, por fim, a dança (o samba de tambor). 

O ofício das almas se subdivide em hinos, orações (com preces) e oferecimentos, 

entoados em horários e dias específicos: prima
142

, noa
143

, matinas, terça-feira, sexta-feira e 

vésperas: 

Abrirei meus lábios/ Em tristes assuntos, 

Para sufragar/ Os fiéis defuntos. 

Sêde em meu favor,/ Salvador do mundo, 

E das almas santas/ Do lago profundo. 

Nós Vos pedimos/ Pronta salvação, 

Preferindo aquelas/ Da nossa tenção. 

Para que por Vós,/ Jesus, sumo Bem, 

Elas já descansem/ Para sempre, Amém. 
144

 

 

Nesse trecho da literatura oral, a ação invocatória do eu-lírico rezador apresenta na 

prática cultural do ofício um aspecto de construção vocabular rigorosa. O verbo sufragar, 

usado repetidas vezes, remete ao contexto da reza em intenção de alguém (alma de alguém) 

por meio de preces. Segundo Alcoforado (2008), do ponto de vista da estruturação, o texto 

oral tradicional (nesse caso o ofício) constitui-se por meio da voz dos enunciadores cujos 

discursos conglomeram vários elementos: a fala do enunciador, o eu da enunciação, a 

invocação ritmada e um coro de vozes que se organiza na mesma veemência narrativa. Os 

discursos da oração acontecem “dando a impressão de uma coisa só – a voz imemorial, a voz 
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 Prima, na liturgia católica, é a primeira das horas canônicas, correspondente às seis horas da manhã. Fonte: 

Dicionário Aurélio (1988). 
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 Noa é uma hora canônica, na liturgia católica; subsequente à sexta-feira e correspondente às três horas da 

tarde. Fonte: Dicionário Aurélio (1988). 
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 Trecho do Ofício das Almas cantado em Helvécia. Toda a estrutura desse texto foi concedida pela senhora 

Faustina Zacarias Carvalho. 
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de um „eu‟ que representa o senso comum e a voz de um „eu‟ coletivo, representação da voz 

de uma comunidade especificada” (idem, ibidem, p. 113).  

Nesse ofício, em se tratando do contexto teológico, há alusão ao lugar de expiação das 

almas dos justos (“Socorrei as almas/ Lá no Purgatório”) e também ao contexto religioso 

católico (“Pelo sacrifício/ Da sagrada Missa”). O interlocutor Deus é invocado por meio de 

perífrases características do mundo cristão: “Salvador do mundo”, “sumo Bem”, “Redentor 

das almas”, “Senhor compassivo”, “Médico divino”, “Divino mecenas”, “Pastor piedoso” e 

“Pastor sempiterno”: 

Fogo que formastes/ Com tais predicados. 

Para expiação/ Dos nossos pecados. 

Muito mais ativo/ Que o calor do sol, 

Pior que uma frágoa,/ Que um vivo crisol. 

Supra o vosso sangue,/ Que é tão meritório. 

O dever das almas/ Lá no Purgatório. 

Aplacai das chamas/ Também o calor, 

Daquele tremendo/ Fogo expiador
145

.  

 

A simbologia do fogo, nesse trecho do ofício, remete ao sofrimento do pecador 

proveniente da ardência deste nas labaredas do fogo do inferno. O fogo expiador se apresenta 

associado a significados simbólicos de destruição, referência ao Inferno ou a ira de Deus. 

Lexikon (1997) em Dicionário de símbolos apresenta a designação fogo como elemento 

sagrado, purificador e regenerador, com poder de extermínio. Muitas vezes esse elemento é 

entendido como meio para o renascimento em um domínio mais superior. Segundo o autor, na 

Bíblia, existem distintas imagens simbolizando Deus ou o divino, por meio do fogo, assim 

como as “rodas de fogo”, animais que cospem fogo (Apocalipse) e a imagem de Deus 

como “coluna de fogo” ou em uma sarça ardente (Antigo Testamento).  

Em outra passagem do ofício das almas há novamente a referência ao fogo: 

Deus vos salve, Excelso/ Senhor compassivo, 

Das almas que penam/ Entre o fogo vivo. 

Batismo de fogo/ Purificador. 

 

A expressão “Batismo de fogo” com poder de purificação, usada nesse fragmento, 

reforça as colocações de Lexikon (1997) ao apresentar a denominação fogo como elemento 

sagrado, purificador e regenerador, com poder de extermínio. Na Bíblia Sagrada (1969), há 

referência a esse batismo na seguinte citação: “Ele vos batizará com o Espírito Santo e com 

fogo” (Mateus 3:11). O batismo com o Espírito Santo representa a salvação e o batismo de 
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fogo representa castigo - imersão no fogo. A poética vocal dos rezadores desse ofício suplica, 

com oratória persuasiva, pela salvação da alma do falecido desse “batismo de fogo”: “Libertai 

as almas,/ Pastor sempiterno/ Daquele lugar/ Junto do inferno”.  

Além da referência ao ofício das almas, em algumas entrevistas, foi mencionada a 

função dos procuradores de santos e da arte de rezar ofícios em Helvécia e em localidades 

vizinhas, num trajeto nômade de adoração à Nossa Senhora da Piedade e a São Benedito. 

Segundo os entrevistados, essas pessoas têm a missão de conduzir ofícios ao passo que são 

nomeados de procuradores: “Pra ser procurador de Nossa Senhora basta querer, a partir de 

vinte anos, [...]. Parece que eu ouvi uma voz dizendo assim: Bota seu Manuel pra ser 

procurador de Nossa Senhora da Piedade! Ela mandou te chamar
146

”. Nessa narrativa, o 

senhor Manuel Reis processa a sua fé e a credulidade na ação de procurador de Nossa 

Senhora como um dom divino e missionário.  

Segundo Arias (2002), o comportamento humano, para a antropologia interpretativa de 

Geertz, apresenta-se como ação simbólica, pois está impregnada de significados e 

significações que erigem sentidos à existência. Com isso, percebe-se que a conduta do senhor 

Manuel Reis está carregada de significados e significações que sustentam os sentidos da 

função missionária de procurador de Nossa Senhora destinada a ele. Ao assumir essa função, 

o percurso do senhor Manuel Reis no trajeto evangelizador realiza-se da seguinte forma: 

Na minha primeira viagem, eu levei onze dias. Na segunda viagem, vinte e dois dias. 

Na terceira viagem, já levei trinta dias. Na quarta viagem, já fui descobrindo o 

pessoal, puxando e já fui, levando trinta e dois dias de viagem até pra terminar aqui 

em Helvécia. Nas casas já tem o lugar de pousar. Primeiro dia [...] Dona Lora, vou 

rodando, vou cortando, atravessa a Bela Vista, entra aqui em Bom Jardim, vou pra 

Juazeiro, município de Ibirapuã, vou pra Cachoeira de José de Avelar, entro no Rio 

do Norte, vou pro Pinhão, venho cortando. De Joema eu corto pro Córrego do Pequi, 

eu venho pra Nova Tribuna, eu venho saindo pra Tarifa, entro pra Volta Miúda, tiro 

a Volta Miúda, entro na comunidade de São Benedito, vou pro Mato Verde de 

Dentro, vou pro Mato Verde de Fora, vou pra Valha-me Deus, corto as Pedras, das 

Pedras eu vou pra Juerana, de Juerana eu vou pra Taquari, de Taquari vou pro 

Rancho Queimado, dali vou pro Pau da Garrafa, de lá eu vou até Arara, tem Arara 

Um, Arara Dois. Eu atravesso o rio de Alcobaça do outro lado do Canta Galo, em 

São José de Alcobaça. De lá eu volto, atravesso o rio de Alcobaça, vamos à casa de 

Maria D‟Ajuda, última dormida. De lá nós pega o ônibus e vem embora. 

Antigamente ia cinco pessoas pra o ofício, hoje são três. O que cada um fizer, o 

outro também faz. A gente chama pra ir, uns dizem „Ah, eu tenho de cuidar de uma 

roça, capinar uma capoeira, plantar...‟ Eu faço a rodada toda, quando chega, o cara 

não fez nada. Não crê em Jesus. Quando nós chegamos, entregamos a santa e 

voltamos pra casa. Uns dizem: „Mas, Manuel, você não sente cansado?‟ Eu digo: 

Graças a Deus, não! 
147
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 As ações desse procurador são simbólicas e realizadas com muita fé no exercício 

religioso de configuração intersecta ao plano real:  

O senhor Manoel é o rezador, Procurador da região toda. Eu mando trazer o S. 

Benedito de onde ele tiver, aonde ele tiver, ou que ele teje na casa dele ou na casa de 

algum Procurador de N. Senhora da Piedade. A gente vai lá e fala com eles uns 

trinta dias antes. O Domingos é o Procurador de S. Benedito. Tinha muitos 

procuradores, mas já morreu. Então eu aviso trinta dias antes, aí vem aquele pessoal 

todo, eu quero ir. Aí avisa todo mundo, a gente vem cá, manda panhar, dá passagem 

pras pessoas vim, junta aquele tanto de gente e forma aquela festa
148

. 
 

Nessa narração, a senhora Maria da Conceição dos Anjos (mãe de santo de Helvécia) 

descreve acerca do ritual religioso do ofício conduzido pelo senhor Manuel Reis que acontece 

democraticamente em todos os espaços em que é solicitado, basta que o convite seja feito com 

trinta dias de antecedência aos procuradores encarregados de levar os santos ao local. 

Segundo a entrevistada, o ofício se inicia contemplando o ritual das rezas em devoção aos 

santos que são inseridos dentro de um oratório; mais tarde, após o término das rezas, os 

membros do ritual realizam uma festa acompanhada de instrumentos musicais, comidas e 

bebidas. As celebrações religiosas dos ofícios de Helvécia revelam bricolagens perpetradas a 

partir das matrizes africana e católica: 

Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Conceição e São Benedito, são os três. 

É uma nações de Angola, que as pessoas tomaram a responsabilidade dos rezadores, 

pra cantar o ofício, [...]. Então a gente diz assim: eu gosto muito da festa de S. 

Benedito, então no ano que vem eu vou dar dormida pra ele, aí você vai lá, chama o 

rezador, reza aquela reza, oferece pra ele. [...]. Porque o S. Benedito é Angola, a mãe 

da Conceição é Mamãe Oxum, a Mãe da Piedade, então é uma mãe da outra. Então 

eu gosto de ser os três, então eu vou rezar, depois que é a reza pra eles, vamos fazer 

a festa, dançar a noite toda, tocar ali, (samba de viola), mas ali é o samba de S. 

Benedito, festa Angola, uma festa africana, uma dança angola de S. Benedito. Todo 

ano eu faço. [...], tem essa de S. Benedito, tem o Caruru de Cosme
149

. 

Esse conteúdo mestiço e festivo traduz os sentidos intrínsecos a um preceito religioso 

organizado sócio historicamente pelos membros da comunidade de Helvécia em sua vivência 

cotidiana. As rezas e celebrações são, nesse sentido, uma representação da linguagem e 

inteligibilidade cultural porque proclamam uma herança memorialística e a identidade do 

grupo quilombola. Segundo Arias (2002), a cultura é uma maneira de ser e fazer em que os 

sujeitos constroem os significantes, as significações e os sentidos de uma configuração de 

identidade própria que os distingue dos outros. A prática das rezas em Helvécia ainda se 

sustenta com uma respeitável função na comunidade e na relação com o sagrado. 
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 Narrativa de dona Maria da Conceição dos Anjos – mãe de santo. Entrevista realizada em 13/07/2013. 
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 Op. cit, nota 148. 



95 

 

3.2 Performances femininas e memórias: griôs de Helvécia - saberes e fazeres 

Nesta parte do terceiro capítulo evidenciam-se algumas particularidades do grupo de 

Helvécia, as “memórias práticas” (CERTEAU, 1994) da tradição de algumas griôs de atuação 

significativa e respeitável dentro da comunidade: a parteira, a mãe de santo, a artesã e a 

brincante de dança popular. Para Certeau (1994), a memória prática é ajustada pelo vaivém 

multíplice da alteração, “é tocada pelas circunstâncias” (idem, ibidem, p. 163), reorganiza-se 

continuamente no contexto circunstancial. A narrativa da parteira dona Maria da Conceição, 

usada como título deste capítulo, remete a esse contexto circunstancial carregado de 

alterações.  

Para Zumthor (2007), o texto poético brota na enunciação aos receptores carregados 

de brechas e espaços em branco a serem preenchidos. A pessoa, ao articulá-lo, alcançará um 

ouvinte, construirá uma obra performatizada, de modo a estabelecer uma troca intercambiável 

“mesmo se no mais das vezes um único participante tem a palavra: diálogo sem dominante 

nem dominado, livre troca” (ZUMTHOR, 1993, p.222). Essa troca de saberes também se 

define, segundo Certeau (1994), como elemento constituído de heterogeneidade e ocupa um 

lugar adequado, traduz-se como memória, “cujos conhecimentos não se podem separar dos 

tempos de sua aquisição e vão desfiando as suas singularidades” (idem, ibidem, pp.157,158). 

Os griôs brasileiros são propagadores de um conhecimento não “oficial”, mas 

possibilitam a veiculação de histórias sobre as experiências e vivências em comunidades. No 

desfiar e tecer de fios narrativos singulares dos seus saberes e fazeres, os griôs de Helvécia 

apresentam o desenho do espaço da tradição e das manifestações culturais dessa comunidade: 

os fios maternais da arte da griô parteira, os fios artesanais da griô artesã de cavaco de 

eucalipto, os fios das raízes da griô mãe de santo e os fios performáticos da griô brincante de 

dança popular (Bate Barriga).  

 

3.2.1 Fios maternais de dona Maria da Conceição - griô parteira 

 A minha mãe era parteira, eu ia com ela e comecei. 

Com 29 anos eu comecei
150

. 

O griô, ao narrar uma memória prática, exerce o poder de explicar o saber e o fazer 

atrelado às condições espaciais em que se insere: “Eu trabalhava na roça quando era mais 
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 Narrativa de dona Maria da Conceição (dona Cocota) – entrevista realizada no dia 13/06/2013.  
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nova. O meu avô morreu, quem me criava. Fui trabalhar para os outros para ajudar minha mãe 

a criar os filhos
151

”.  Em Helvécia, as passagens trilhadas pela griô parteira dona Maria da 

Conceição, que nasceu, viveu e vive no referido distrito, têm assinalado a história, a memória, 

a identidade e o cotidiano dessa comunidade quilombola. Ela, nesse distrito, exerceu variadas 

funções no intuito de conseguir o sustento da família, foi caçadora, pescadora artesanal, 

empregada doméstica, cozinheira, lavradora e parteira. Viveu praticamente quase todos os 

eventos da sua comunidade, inclusive quando Helvécia ainda era distrito de Mucuri, o tempo 

do recenseamento, a época de lembrança da Colônia Leopoldina e do cativeiro, da Bahia- 

Minas, bem como a atual situação de Helvécia - a comunidade quilombola: 

Quando eu passei a morar aqui era no tempo do recenseamento, era lá de Mucuri, 

vinha um homem tomando nota das coisas no caderno, pegava um almanaque, ia 

anotando o que a gente tinha na roça, tivesse um porco, uma galinha, tudo, anotava 

tudo no papel e levava. Foi indo, foi indo, passou um negócio de coletor, eu disse 

que estava aumentando a casa, que não queria morar numa casa pequena. A colônia 

mediu primeiro o pedaço todo, deu cada um o seu e eu fiquei aqui. Quando chegou 

agora que é quilombo. Quando alguém adoece agora tem um posto de saúde, antes 

tinha que ir a Caravelas ou Nanuque. 
152

 

Nesse relato, também adverte acerca da dificuldade dos moradores de Helvécia no 

passado quanto à assistência médica. Com isso, reforça a importância naquele tempo da sua 

atividade de parteira para o distrito onde mora, pois a arte de partejar “é uma atividade que 

acompanha a própria história da humanidade e, particularmente, a história da mulher. Por 

muitos milênios foi considerada uma atividade eminentemente feminina, tradicionalmente 

realizada pelas parteiras” (BESSA; FERREIRA, 1999, p.33). 

A trajetória dessa mulher guerreira é reforçada hoje tanto no seu aspecto físico (corpo 

ainda em pé, apesar da muleta, das marcas de calos nas mãos e da visão praticamente nula) 

quanto do seu interior visivelmente sábio – pautado pelas experiências em curso ao longo da 

sua vivência. É guerreira também porque não dissocia a alegria estampada na face mesmo 

quando recorda episódios dramáticos da época do cativeiro: “a minha avó também pegava
153

 

menino. A minha bisavó pegava menino. O tempo deles era tempo do cativeiro. Eles sofriam, 

né! Um pegava do outro e veio continuando a raça da família
154

”. Também é visível nessa 

narração a importância da função de parteira para a propagação da raça negra no tempo do 

cativeiro.  
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 Narrativa de dona Maria da Conceição (dona Cocota) – entrevista realizada no dia 13/06/2013.   

152
. Op. cit., nota 150.  

153
 A expressão “pegar menino” é utilizada pelos moradores de Helvécia relacionada à atividade de parteira – a 

possibilidade efetiva de ajudar a colocar no mundo o filho de alguém durante o parto. 
154

 Op. cit., nota 151.  
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Na prática do seu fazer, dona Maria da Conceição aprendeu a pedir licença para 

penetrar no mundo das parteiras e discorrer sobre a ciência dessa tradição: “Pegou muito filho 

dos outros, pegou 318 crianças, não teve nenhum que teve uma meba
155

[...], não perdeu um na 

minha mão, e nenhuma mulher deu desarranjo
156

 nenhum, graças a Deus
157

!”. Com essa 

afirmação ora na 3ª pessoa do singular ora na 1ª pessoa do singular, ela pediu licença às tantas 

mulheres grávidas de Helvécia e das localidades vizinhas - Antônias, Marias ou Joanas - para 

proclamar a sua prática cultural e junto a isso também a credibilidade dessa atuação.  

Tornou-se mãe de muitas crianças (mesmo não tendo filhos biológicos) ao cortar 

umbigos, ao “pegar meninos”, ao tornar-se guerreira na lida contínua de parteira da tradição: 

“Quando eu peguei nela ela estava assim, sangue estava assim dentro de casa, quando eu bafei 

nela, o menino pendurado, eu embaracei, sacudi
158

”. Essa prática é narrada por ela em 

pormenores, é um “saber-dizer” (CERTEAU, 1994) carregado de autoridade e de 

performance. Para Zumthor (1993), somente pela performance o texto vocal cria unidade e se 

fixa no tempo, “afirma-se a vontade de ensinar e convencer, atravessar o vivido e, em seguida, 

voltar a ele, circularmente, enriquecido das significações colhidas [...] (idem, ibidem, p. 

162)”.  

Nesse percurso de parteira, dona Maria da Conceição visitou lugares de acesso difícil, 

tomou chuva, adentrou matas, percorreu longas distâncias para dar corpo ao dom da oferenda, 

da fé em Deus (“Vivo com Deus nas minhas mãos. Ele tá me governando até hoje
159

!”), da 

propagação do ofício do partejar ao acompanhar sua mãe e avó. Aprendeu os segredos do 

ofício pela oralidade e busca hoje contar acerca do que sabe para abrigar essa verdade em 

outros contextos, “à maneira de um contador de histórias ávido por manter a atenção, fazendo 

valer a continuidade de sua matéria narrativa” (ZUMTHOR, 1993, p. 163). 

Nesse ritual missionário, essa griô proclama o conhecimento da natureza, sustenta uma 

gama de saberes e forte simbologia ao aprontar uma variedade de remédios fitoterápicos – 

banhos temperados com ervas, lambedores, garrafadas à base de ervas, raízes com qualidades 

medicinais -, para acolher às gestantes da comunidade quando era solicitada. Ao atuar como 

                                                           

155
 A palavra meba, usada por dona Maria da Conceição, refere-se a uma moléstia que afeta ao recém-nascido. 

Segundo a entrevistada, essa doença apresenta um amarelidão na língua do enfermo; se não curado, pode causar 

infecção nos rins. Segundo ela, a cura para essa enfermidade é o chá da raiz do carrapicho. 

156 Segundo a entrevistada, essa expressão é usada para referir-se a diarreia, ou seja, uma pessoa dessarranjada é 

aquela que vai muitas vezes ao banheiro num curto período de tempo. 
157

 Narrativa de dona Maria da Conceição (dona Cocota) – entrevista realizada no dia 13/06/2013.   
158

 Op. cit., nota 157.   
159

 Op. cit., nota 157.  
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parteira, tinha autoridade para rezar crianças de quebrante
160

, mau-olhado utilizando ramos de 

mato verde: 

Três vezes menino Jesus 

Três vezes Santíssima Trindade 

Homem bom 

Mulher má 

Estrela rota 

Campo molhado 

Jesus, Maria, José.
161

 

 

Nesse texto da literatura oral proclamado pela senhora Maria da Conceição no ritual 

de cura do quebrante, o número três apresenta-se de forma simbólica e recorrente, tanto no 

número de vezes da invocação a Jesus e a Santíssima Trindade, quanto na referência aos seres 

santificados Jesus, Maria e José. Segundo Lexikon (1997), o número três está diretamente 

ligado ao céu cujo significado simbólico universal alude ao contexto da tríade embrionária 

representada na complementação fecunda do homem, da mulher e do filho (nesse caso Jesus, 

Maria e José e a Santíssima Trindade). Ao final dessa reza, a parteira proclama a “Ave Maria” 

e a “Santa Maria” sempre utilizando, no processo de cura, os três raminhos verdes como 

símbolo suplementar durante a reza para apontar partes do corpo da pessoa necessitada.  

Segundo a entrevistada, a referência às expressões “homem bom”, “mulher má”, 

“estrela rota”, “campo molhado”, “Jesus, Maria e José” remetem à história de procedência 

dessa reza: Ela conta que Jesus (acompanhado por Maria e José) foi hospedado por um 

homem e uma mulher durante o trajeto de peregrinação realizado por eles. Porém, os 

anfitriões não foram totalmente receptivos, porque Jesus foi acomodado sob a estrela 

(possivelmente a estrela guia descrita na Bíblia) em um lugar molhado (goteiras de chuva). 

Essa acolhida foi somente por uma noite. Na manhã seguinte, bem cedo, Jesus segue seu 

caminho, mas antes disso, a criança que residia naquela casa adoece repentinamente. Os 

donos da casa solicitam a Jesus uma cura para a enfermidade. A cura para o mal é ensinada 

por Jesus Cristo. Segundo ela, esse ensinamento foi aprendido e os rezadores deram 

continuidade a essa prática religiosa de cura. Com mãos de parteira, rezadeira e benzedeira, 

dona Maria da Conceição acolhe magistralmente a ciência dos saberes da tradição. As suas 

mãos são protagonistas do ofício:  

Morreu uma lá na rua de dentro, mas não foi na minha mão. Ela mandou me buscar, 

eu tava lá na roça, ela mandou me chamar pra ir lá na casa dela que ela estava mal. 

                                                           

160  
A entrevistada identifica essa moléstia proveniente de mau agouro, olho gordo.  

161
 Narrativa de dona Maria da Conceição (dona Cocota) – entrevista realizada no dia 13/10/2013.  
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Cheguei lá tinha três parteiras. Quando eu cheguei lá, ela falou „Oh, minha comadre, 

eu mandei chamar a senhora para tomar conta dos meus filhos, que eu vou morrer‟. 

Eu respondi: „A senhora foi me chamar para morrer?‟
162

. 

 

Percebe-se na expressão “a senhora foi me chamar para morrer?” o indicativo de 

perplexidade da entrevistada ao contemplar, na fala da moribunda, relações aproximativas 

entre a arte de partejar e a morte. Nesse contexto, a hesitação da narradora reforça que a 

missão atribuída às parteiras possibilita a evocação da vida e não da morte. As experiências 

do seu “fazer” e as lutas que travou para sobreviver e dar sobrevivência aos seus familiares 

desbrava esse espaço de valorização da vida e cria laços familiares e solidários com os seus 

pares - mãe, pai, avós, companheiro, irmãos, gestantes e vizinhos.  

Inserida na tradição de parteira, a entrevistada deixa marcas e constitui-se como peça 

fundamental de eventos (partos) ocorridos em Helvécia e em localidades próximas: “Eu nasci 

aqui, lá em cima, Cocota que me pegou
163

”. Pela memória e oralidade, sua trajetória é 

desbravada na fala de dona Antônia Francisco, marcada pela constituição de um matriarcado 

carregado de lutas e sofrimentos. A difusão do saber através da narração oral da entrevistada 

provoca uma imediaticidade pelo olhar, pela voz e pelo gesto - há interligações entre narrador 

e ouvinte no empenho em conservar o que foi narrado: “quando foi chegando a minha época, 

a minha luta era essa, e tomar conta dos outros doentes, se tivesse uma pessoa para ganhar 

nenê, era comigo. Eu nunca teve menino, pegava filho dos outros”. Para Benjamin (1994), a 

narração tem como tema a vida humana, também condiciona-se aos gestos aprendidos na 

experiência do trabalho de forma a sustentar o curso do que é proferido. Para o autor, a 

experiência que sobrevém de pessoa a pessoa é a fonte buscada por todos os narradores. 

Nessa perspectiva, pode-se perceber que para que haja a narração oral, ela deve ser 

precedida por uma experiência existencial. A experiência de dona Maria da Conceição é 

semelhante ao trabalho da águia
164

 para alcançar longevidade. Processa-se em um quadro de 

eterna superação. Pela narração, a entrevistada tem consciência das variadas dificuldades 

cotidianas pelas quais passou, mas não se abate por isso, segue serenamente o seu curso, cada 

dia é propício para um recomeço: “Muitos irmãos morreram e eu que sou a mais velha estou 

                                                           

162
 Narrativa de dona Maria da Conceição (dona Cocota) – entrevista realizada no dia 13/10/2013.   

163
 Narrativa de dona Antônia Francisco (dona Toninha) – entrevista realizada dia 05/07/2013. 

164
 A águia, quando suas unhas estão compridas e flexíveis (não podendo agarrar as suas presas), o bico começa 

a curvar, as asas ficam envelhecidas e pesadas (dificultando o voo). Nesse quadro de luta pela vida a águia 

encara um doloroso processo de renovação: voa para o alto de uma montanha e se recolhe em um ninho próximo 

a um paredão, começa a bater com o bico em uma parede até conseguir arrancá-lo. Após isso, espera nascer um 

novo bico, com o qual vai depois arrancar suas unhas. Quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a 

arrancar as velhas penas. E só após cinco meses, sai para o famoso voo de renovação e para viver então mais 30 

anos. Fonte: http://www.crisboog.com.br/aguia.htm 

http://www.crisboog.com.br/aguia.htm
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aí [...] Tem um bando da minha família enterrada no cemitério, já morreu quase tudo. Só 

tenho uma irmã e um irmão
165

”. Apesar das adversidades, ela continuou a ocupar-se das 

tarefas de subsistência: 

Eu já cacei demais com meu companheiro. Ia com um enxadão e uma enxada. 

Chegava lá, quando o bichinho covava, nós metia a enxada. Matava aquele, o 

cachorro saía e pegava outro. Daqui a pouco a gente fazia aquela trouxinha de tatu e 

paca, botava na cabeça e vinha pra casa. Passava noutro dia, a gente ia pro rio, lá 

embaixo no Peruípe. Ia pescar, ia com um cesto na cabeça. [...] No outro dia, se 

Deus quiser, ia pra casa dos outros trabalhar, trabalhava o dia inteiro com a família 

dos outros, na casa alheia, ganhando quanto? Trabalhava um mês, ganhava trinta mil 

réis. Vendia trinta litros farinha, ganhava três mil réis. Mas já lutei pra viver. Hoje 

eu tô vivendo boa vida
166

. 

De igual modo, relata a busca pela longevidade em prol da assistência aos seus 

familiares e amigos: “eu catava uma bacia de fava, dividia com todo mundo ali de cima. 

Cortava cacho de dendê na minha roça, fazia o óleo e dividia com eles
167

”. Ao dizer “Mas já 

lutei pra viver. Hoje eu tô vivendo boa vida”, a entrevistada regressa ao passado, compara-o 

com o presente, e descortina pela narração o cotidiano de solidariedade e compadrio tão 

característico dessa comunidade quilombola. Ela fala como mulher que atuou assiduamente 

nesse contexto, destaca o todo da experiência dela nesse grupo social. 

Ouvir essas experiências possibilita oportunizar a discussão sobre as histórias de vida 

e o ofício de parteira, atividade não mais realizadas no trajeto contemporâneo urbano: 

Quando eu cheguei pra dar de ganhar nenê a uma mulher lá pra dentro da mata. Eu 

saí daqui até lá em Volta Miúda, lá debaixo no rio, passa pelo Espora Gato pra ir pra 

Volta Miúda. Saí de bicicleta pra pegar filho dos outros sem ganhar nada. Daqui a 

Rio de Janeiro até São Paulo eu botei muito menino vivo. [...]. Eu não ganho nada, 

eu trabalho pra Jesus
168

. 

 

Dona Maria da Conceição enfatiza, assim, que se apropria da lembrança das suas 

atividades realizadas como parteira atendendo a um propósito espiritual e não material: “Eu 

não ganho nada, eu trabalho pra Jesus”. As rezas e as preces à Nossa Senhora do Bom Parto 

seguem todo o ritual do partejar seja no início do parto ou em situações de adversidade. Nesse 

sentido, pela prece realizada durante a realização da atividade de parteira, dona Maria da 

Conceição encarna uma performance particular – movimento das mãos no uso das 

ferramentas e as partes do corpo da mulher tocadas no momento da oração. Essa performance 

é  indicativa da arte de parteira. Nesse processo, “é a voz e o gesto que propiciam uma 

verdade; são eles que persuadem. As frases sucessivas que são lançadas pela voz, e que 
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 Narrativa de dona Maria da Conceição (dona Cocota) – entrevista realizada no dia 13/06/2013.   
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 Op. cit., nota 165.       
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 Op. cit., nota 165. 
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 Op. cit., nota 165.    
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parecem unidas somente por sua conexão, entram progressivamente no fio da escuta [...]” 

(ZUMTHOR, 1993, p. 165). Esse fio a que se refere Zumthor interliga a prece da parteira aos 

santos devocionais numa trajetória simbólica e ritualística. 

Essa atividade alarga-se na conivência, no sinal de solidariedade e religiosidade 

perpetrado por mulheres inominadas que cooperam na prática do nascimento. Com o passar 

dos anos essa conjuntura da ciência popular modifica-se significativamente para dar espaço à 

inserção de novos processos amparados pela ciência em que se insere a medicina moderna. É 

importante mencionar que a griô parteira em Helvécia instala-se em um espaço com modos 

particulares de vida e de disposição do cotidiano. Na realidade, a vida dessa griô é marcada 

por experiências concretas com o espaço natural, local onde se figura o “capital cultural” 

(CANCLINI, 2003) que proclama os entendimentos e os valores que norteiam as práticas 

cotidianas. Sendo assim, o saber-fazer da griô parteira – configurado como capital cultural - 

acumulado ao longo dos anos constitui-se essencial para a preservação das heranças culturais. 

Tal capital compõe–se dos dados formadores do corpo social divididos nos domínios material 

e imaterial. 

Não cabe, neste trabalho, avaliar esse “saber-fazer” de dona Maria da Conceição, nem 

considerar se essas formas de sociabilidade são adequadas ou não na contemporaneidade. 

Mesmo por que o âmbito do tradicional implica conflitos, expõem descontinuidades e 

fragmentações propícias à interpenetração de elementos de outra cultura. Para Clifford Geertz 

(1989) a cultura significa um arquétipo de significação transmitido historicamente, agrupado 

por “símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio 

das quais os homens (e as mulheres) comunicam, perpetuam e desenvolvem seu 

conhecimento e suas atividades em relação à vida” (idem, ibidem, p. 66). 

Com efeito, o ofício do partejar comunica, perpetua e desenvolve conhecimentos - que 

acopla um rol de práticas culturais de intervenção e cura - sustentados nas crenças e costumes. 

O fazer-saber das parteiras funda-se nesse rol de práticas, admitindo características 

específicas aos elementos que o individualiza e às pessoas que o opera. As parteiras se 

multiplicam em variados papéis, “como parteiras e benzedeiras, responsáveis pela saúde, vida 

e morte. Na maioria dos casos, as rezadeiras, que muitas das vezes se confundem com as 

parteiras, são também as guardiãs dos documentos e História do grupo” (SANTOS, 1997, 

pp.115,116). Dessa forma, os saberes e os fazeres múltiplos de dona Maria da Conceição são 

apresentados em Helvécia numa relação cotidiana com a fé, a religiosidade, a natureza, para 
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construir cogitações que correspondam a outra lógica diferenciada do padrão de produção do 

conhecimento científico. 

 

3.2.2 Fios artesanais de cavaco de eucalipto: mulheres, artesanato e sobrevivência - griôs 

artesãs 

“A gente começou com o barro, o papel, depois não deu 

certo, eles não gostaram do artesanato do papel nem do 

barro. Aí a gente foi com o cavaco”
169

.  

A transmissão dos conhecimentos das griôs artesãs de Helvécia não só é constituída 

pelos gestos da mão como também pela voz (narração oral), gerando pactos concretos, 

imediaticidades, trocas corporais lado a lado com o olhar, a voz e o gesto. Segundo Walter 

Benjamin (1994), a narração não se condiciona unicamente à voz humana como também se 

entrelaça com a presença da mão ao gesticular o aprendido na experiência do trabalho, que de 

múltiplas formas alimenta o fluxo do que é proferido - a matéria do narrador é a vida humana. 

O artesanato, nessa comunidade, permite o trabalho com a experiência existencial de 

mulheres ligadas à tradição no momento em que transportam a memória oral, gestual na 

manutenção de saberes e fazeres da cultura popular.  

A cultura popular é entendida neste trabalho não como uma demonstração irrefletida 

do povo engessada unicamente no passado, pelo contrário, o griô artesão em Helvécia assume 

nessa discussão a posição de sujeito pertencente a uma camada social cujo acesso aos bens 

econômicos e culturais é díspar, isso comparado às classes privilegiadas. Para Canclini (2003, 

pp. 214,215), “é possível construir uma nova perspectiva de análise do tradicional-popular 

levando em conta suas interações com a cultura de elite e com as indústrias culturais”. Para 

esse autor, o artesanato, por exemplo, é um produto resultante das práticas denominadas 

populares, embora mantenham, sobretudo, uma aliança com setores mais modernizantes. 

O teórico Eduardo Barroso Neto (2000) estabelece uma categorização para o 

artesanato tendo em vista as finalidades desse ofício. Primeiro ele apresenta o artesanato 

como utilitário (desenvolvido para suprir carências e necessidades); depois, como conceitual 

(a finalidade principal é exteriorizar uma reflexão, discurso ou conceito próprio de quem o 

produz, seja este indivíduo ou comunidade); até mesmo como decorativo ou elemento 

litúrgico (produto ritualístico dedicado à prática religiosa ou mística); e por fim, como lúdico 
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(destinado ao divertimento de adultos e crianças, pertinente com as práticas folclóricas e 

tradicionais). 

Em Helvécia, o artesanato toma corpo como produto decorativo pelas mãos de um 

grupo seleto de griôs artesãs que trabalhavam inicialmente com barro ou papel. Nesse trajeto, 

não conseguiram alcançar o objetivo que pretendiam. Com o tempo, o incremento do 

artesanato em Helvécia assume uma estrutura diferente: ora revela o respeito a certas 

tradições (fazer-saber herdado), ora renova o ofício artesanal interagindo tal prática à 

modernidade (feitura de produtos ecológicos), o que remete à seguinte colocação de Canclini 

(2003, p.238): “a reprodução das tradições não exige fechar-se à modernização”. Para esse 

autor, nem a modernização decreta extinguir as tradições tampouco o fadário dos grupos 

tradicionais seja fechar-se à modernidade. 

Na epígrafe inicial, quando dona Altamira Francisco argumenta: “eles não gostaram 

do artesanato do papel nem do barro. Aí a gente foi com o cavaco”, ela discute acerca das 

seguintes questões: “eles” são os dirigentes da Susano
170

, empresa de papel e celulose 

instalada na região e futura patrocinadora da fabricação dos produtos artesanais; depois, 

destaca que o produto utilizado por elas (as artesãs) inicialmente não alcançava destaque no 

mercado rotativo do artesanato, por isso deviam continuar realizando a confecção de outras 

peças até chegar ao material ambicionado pelo grupo patrocinador.  

Esse trabalho de acerto e erro começou a ser inspecionado por um grupo de 

especialistas da Instituição Supereco
171

 que veio de São Paulo pago pela Susano justamente 

para assessorar o trabalho criativo das artesãs de Helvécia: “Foi a Susano que mandou duas 

meninas lá de São Paulo pra ver o que seria melhor pra gente
172

”. Esse grupo enviado era 

especializado na feitura, compra e venda de produtos artesanais, portanto seria capaz de 

reconhecer qual dos objetos criados poderia ser considerado “eco produto” bem como 
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alcançaria rotatividade no mercado. Caso a peça confeccionada pelas artesãs na comunidade 

não alcançasse aceitabilidade comercial, esse grupo seria encarregado de descartá-la. No 

passado, o artesanato era produzido com finalidade utilitária; atualmente, as peças são criadas 

com finalidade decorativa, incentivando-se o consumo consciente e responsável, bem como 

também comercial. Nesse vaivém de feitura do artesanato, as artesãs procuraram inovar, 

produzir eco produtos com a utilização de lascas de eucalipto e o reaproveitamento de 

resíduos: 

Aí a gente foi com o cavaco, que o cavaco do eucalipto, aí do cavaco do eucalipto a 

gente fez várias peças pra ver o que seria melhor pra gente. Aí foi aonde que a gente 

com a luminária, o porta papel, o porta guardanapo, o porta panela, o porta lápis e 

ficamos com o porta vasos também. Os modelos foram criados pelas meninas da 

Super Eco, as meninas de S. Paulo, foi tudo criado por a gente mesmo, cada dia a 

gente fazia uma coisa, não gostava, não dava certo, até que ficou no ponto de como 

estava as peças, as luminárias, a gente começou a fazer várias luminárias não deu 

certo, até que no final deu certo as peças, as que tão lá
173

. 

 

Nessa narrativa, dona Altamira apresenta o fazer-saber herdado da família artesã de 

Helvécia, vinculado ao modelo da peça pronta criada pelas artesãs da Supereco que, nessas 

circunstâncias, creditaria notoriedade comercial ao ser vendida em outros espaços. Entra em 

jogo nesse ato reprodutivo a assimilação de uma informação mediante materialização do 

objeto desejado, no entanto, há também a apropriação do saber pessoal interligado ao 

observado - material, pois “uma informação nova só é recebida e assimilada, isto é, só se 

torna apropriável e memorizável se quem a adquire conseguir configurá-la à sua maneira [...] 

nas coerências que estruturam seu saber anterior” (CERTEAU, 1996, p. 338). Para Certeau, 

sem essa adaptação, a nova informação do artista com o fazer-saber pode se tornar frágil, 

capaz de se ser esquecida e se tornar controversa.  

Nesse sentido, Canclini (2003) acrescenta que os artesãos apostam nas matrizes 

icônicas de sua comunidade no desempenho de projetos estéticos e inter-relações criativas 

com receptores citadinos. Evidencia-se, nas colocações do autor, a questão discutida por 

alguns estudiosos de que os espaços do artesão são restritos às comunidades autossuficientes, 

ilhadas dos agentes modernos que hoje as organizam tanto quanto suas tradições. Essa 

discussão retrata o contexto de Helvécia, ou seja, a mostra dos produtos feitos com o cavaco 

de eucalipto é exposta e comercializada não só na comunidade como também em vários 

lugares: “As encomendas, nós já vendemos até pra Suíça, mandamos pro Rio, mandamos pra 
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Vitória. Eram vendas pra lojas, tem uma loja lá „Tok Stok‟ ela já comprou na nossa mão lá em 

S. Paulo
174

”. 

Nessa perspectiva, o artesanato em Helvécia se insere no trajeto modernizador de 

rompimento de fronteiras e a expansão de saberes e fazeres hibridizados, mestiçados: o saber 

da Supereco e o saber das artesãs de Helvécia. As identidades múltiplas construídas nesse 

trajeto de feitura dos artesanatos reforça o que François Laplantine e Alexis Nouss (2002, 

p.76) discutem sobre as identidades, ou seja, “a identidade „própria‟ concebida como 

propriedade de um grupo exclusivo seria inerte, já que ser apenas eu-próprio, idêntico ao que 

era ontem, imutável e imóvel, é não ser, ou melhor, é já não ser, ou seja, é estar morto”. Para 

os autores, as pessoas devem estar vinculadas ao encontro com o outro, deve assumir relações 

de partilha, mesmo sendo conflituosa, para que não sejamos despojados da identidade e nem 

sejamos autossuficientes. O hibridismo cultural no trajeto da Supereco e das artesãs de 

Helvécia não é um princípio, surge da pluralidade do encontro, assim como argumenta os 

teóricos Laplantine e Nouss (2002, p.83), pode ser considerada como “um pensamento da 

mediação, que se exerce no intermediário, no intervalo e nos interstícios a partir dos 

cruzamentos e das trocas”. A troca é visível entre o saber adquirido da tradição - ensinado 

pelos antepassados das artesãs pela oralidade- e o saber da nova escola inserida em Helvécia– 

moderna e mediadora dos saberes dos grupos integrados:  

O curso foi aqui em Helvécia, todo mês ela vinha, tinha vez que ela vinha duas a três 

vezes, ficava aí cinco, seis dias, duas semanas, três semanas. As meninas da Super 

Eco, elas vinham e depois ia embora, depois voltava de novo, elas desmontavam 

uma peça aí, levava pra lá, eles estudavam mais, via o que estava faltando, elas 

voltavam de novo e a gente dava continuidade
175

. 

 

Os quefazeres realizados pelas artesãs em Helvécia contribuem para inserir nesse 

grupo situações de coragem, de enfrentamento e de inovações em prol de uma vida melhor e 

mais aprazível para elas e família. Elas atuam no campo social, cultural e econômico de 

Helvécia, acionando modificações significativas na comunidade. As artesãs, ao contarem 

sobre as suas práticas, constroem uma performance e um conhecimento que, segundo 

Zumthor (2007), apresentam-se interligados, pois a performance transforma o conhecimento; 

ao comunicar um dado tema, ela o marca. Ela é exclusiva quanto ao modo vivo de 

comunicação poética, pois “a performance oral pura é realidade experimentada” (idem, 

ibidem, p.35). 
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Outra preocupação desse grupo é o lugar onde instalar a associação. Atualmente elas 

não têm um local para guardar o material fabricado, por isso anseiam pela compra de um lote 

(um terreno) para a edificação das instalações da associação: “o trabalho tá parado
176

”. Essas 

mulheres são construtoras das histórias do lugar, solidificam um conviver cheio de afazeres e 

solidariedade, no qual são atribuídos significados à própria qualidade de artesã e da identidade 

cultural. Para Zumthor (2007, p.38), a “performance se refere de modo imediato a um 

acontecimento oral e gestual”. As artesãs de Helvécia constroem uma performance no espaço 

da comunidade, com delicadeza, para dar vida a variados “objetos e artefatos realizados 

manualmente, ou com a utilização de meios tradicionais ou rudimentares, com habilidade, 

destreza, apuro técnico, engenho e arte” (NETO, 2000, p. 3). Com dinamicidade performática, 

essas artesãs derrubam fronteiras para trazer à população algumas alternativas econômicas, 

caminhos em prol da conquista de espaços mais alargados e promissores para apresentar os 

trabalhos do artesanato fabricado em Helvécia. Para Canclini (2003) as culturas hoje são de 

fronteira e o artesanato atravessa campo e cidade. 

 

  

 

Figura 2: Parte interna do catálogo confeccionado pela Susano (empresa de eucalipto) no intuito de expor a mostra dos 
produtos de cavaco de eucalipto confeccionados pelas artesãs de Helvécia.  
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Esse catálogo representa a imagem “da obliquidade dos circuitos simbólicos" 

(CANCLINI, 2003, p. 348) e das vinculações estreitas entre cultura e poder. Reforça-se o 

quadro das mediações para administrar conflitos existentes entre empresa de eucalipto e 

comunidade quilombola. Nesse quadro de mediações, há jogos implícitos de poder calculados 

meticulosamente para proclamar a paz entre os grupos divergentes. Na encruzilhada das 

relações entre Susano, Fibria
177

 e artesãs de Helvécia, essas mulheres inventam, reinventam, 

constroem, desconstroem, improvisam um ofício secular no quadro atual das relações. Pela 

lembrança, as griôs mais experientes ensinam o ofício às griôs aprendizes pela “narrativização 

das práticas” (CERTEAU, 1994) artesanais. Ou seja, modelam na poética vocal uma “maneira 

de fazer textual com seus procedimentos e táticas próprias” (idem, ibidem, p. 152).  Para 

Certeau, a narratividade envolve conjuntamente a teoria do relato mesclado com a teoria das 

práticas. As inter-relações entre “as artes de dizer” e “as artes de fazer” (CERTEAU, 1994) 

estão claramente inseridas na prática do artesanato. 

A prática artesã, segundo Neto (2000), necessita revelar um treinamento e habilidade 

singulares do produtor-criador, não pode ser entendida como prática manual simplória, pois 

apresenta “engenhosidade nas formas, usos e funções que traduzem a criatividade daqueles 

que, em seu cotidiano, descobriram soluções apropriadas para seus problemas e necessidades 

de modo não convencional e inovador” (idem, ibidem, p. 3). Atualmente as tradições como o 

artesanato, por exemplo, estão inseridas além dos distritos, das comunidades quilombolas, 

inseridas em um sistema internacional de circulação cultural. Para Canclini (2003) já não 

podemos falar que a intenção da modernização é meramente acender o desaparecimento das 

culturas tradicionais, assim como também o problema não se restringe a manter e resgatar 

tradições supostamente inalteradas. Considera-se, então, a necessidade de perguntar como 

estão se transformando e como interatuam com as forças da modernidade.  

 

3.2.3 Fios da raiz do Candomblé: Maria da Conceição dos Anjos – griô mãe de santo 

“...eu sou uma raiz, essa raiz nunca falta broto, nunca 

falta flor, é uma semente que eu plantei no 

Candomblé...
178

”. 

A religiosidade de matriz africana é apresentada nas discussões de Munanga (2006) 

como uma resistência político-cultural. Para o autor, os ancestrais africanos enriqueceram a 
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cultura com distintas demonstrações e maneiras de relacionar-se com o mundo mágico e 

sobrenatural em busca de elucidações que lhes auxiliem no entendimento do enigma da vida e 

da morte e o sentido de ser e estar no mundo. A religiosidade instala-se nessa trajetória “como 

formas construídas, no interior da cultura, de estabelecimentos de elos com o Criador, com o 

que está além do que costumamos considerar como mundo racional” (MUNANGA, 2006, p. 

140). 

Nesse sentido, o Candomblé e demais religiões afro-brasileiras cultuam seus deuses 

segundo modelos de rito denominado nações: “as minhas nações foi assim, a minha mãe é 

filha de africana, o meu pai é filho de índio e a minha vó era filha de Iansã
179

”. Para Munanga 

(2006, p.144), a denominação nações “é uma alusão significativa de que os terreiros, além de 

tentarem reproduzir os padrões africanos de culto, possuíam uma identidade grupal (étnica) 

como nos reinos da África”. Para esse autor o processo cultural é ativo e a energia da matriz 

religiosa é necessária na constituição das identidades culturais.  

Não cabe aqui discutir a historicidade do Candomblé, mas importa apresentar apenas 

um olhar alejô
180

 acerca do vaivém das narrativas orais em um contexto específico, mais 

precisamente o terreiro comandado pela griô mãe de santo de Helvécia – Maria da Conceição 

dos Anjos. Esse terreiro atende à comunidade de Helvécia, mas está localizado à margem do 

distrito, poucos quilômetros antes da entrada principal. Insere-se fora dos domínios do centro. 

Essa griô apresenta uma trajetória ímpar no exercício da sua função: ainda com sete anos a 

mãe Maria recebera uma entidade mulher que era cigana. Aos dez anos, começou a receber 

tantas outras entidades em casa (Oxóssi, Ogum, Xangô, [...]). Nesse trajeto surge o 

aconselhamento acerca do fato: “olha, Maria, você, seus santos, é verdadeiro, mas a sua 

cabeça é de criança, se você trabalhar por conta própria pode vir uma demanda pra você e a 

sua mente não reconselhar
181

”.  Com o avançar de três anos, a mãe de dona Maria decidiu que 

ela não trabalharia em casa e decidiu levá-la a um terreiro próximo a sua casa: 

Aí eu fui cuidando, fui desenvolvendo, aí a minha mãe de santo – só que ela era 

daquelas mães de santo segura – ela não soltava não, ela começava a fazer cobrança, 

se você chegasse lá pra fazer um trabalho, aí ela escondia você dentro de um quarto 

com quatro ou cinco pessoas e chamava a gente: „Hoje tem fulano de tal, tem que 

fazer um boiadeiro, um orixá qualquer, que tem que dá fulano de tal, saber aonde ele 

está perdido‟. Ela fazia desse jeito pra saber se a gente... tem um teste, sabe? Se 

tinha um santo verdadeiro mesmo, sabe? Então eu agradeço muito a minha mãe de 
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santo de ela fazer isso, de hoje eu ter uma verdade e guardar essa verdade e dar essa 

verdade pra os outros. Aí os guias chegavam e falava: „não, a senhora tá guardando 

essa pessoa aqui dentro, escondido, e mandando a gente ir lá sem ter ninguém em 

casa‟. Era as provas, sabia? Cada um trabalho era a prova de um, e aqueles que 

passassem na prova, aqueles que eram verdadeiros, falava uma verdade, ela já 

escolhia, esse aqui eu vou fazer, entendido? Ela ia separando desse jeito.
182

 
 

Nesse quadro de provas, o ensinamento passado oralmente de mãe de santo para filho 

de santo consistia em demonstrar como proceder no momento de transporte de dona Maria da 

Conceição para receber um orixá. Essa incorporação é realizada por uma performance intensa, 

também chamada de “performance transportada” (LIGIÉRO, 1999) do ponto de vista do 

performer. Segundo o autor, o performer (dona Maria da Conceição) abandona a sua realidade 

cotidiana e, por meio da preparação e do aquecimento entra no performar, no novo contexto 

(“fazer um boiadeiro, um orixá qualquer”). No findar da performance, a griô mãe de santo 

torna-se serena (“esfria”) e entra novamente no seu cotidiano. As verdades do rito fluem nessa 

trajetória de aprendizados, pois, segundo Póvoas (2010, p. 56) “como crê o nagô, é preciso 

repetir, para que o dito permaneça na lembrança para sempre”. Essa repetição das histórias e 

do fazer griô alimenta a verdade dos terreiros de Candomblé espalhados à margem das 

cidades, dos distritos, mas com “um lado luminoso, formado pela resistência e preservação, 

próprias do terreiro” (PÓVOAS, 2010, p. 67): 

Oxalá, meu pai, venha me valer 

Vou chamar minha mãe de santo 

Pra quebrar todos os encantos 

Pra me socorrer.
183

 

 

Segundo dona Maria, nesse texto da literatura oral cantado no terreiro de Helvécia, a 

invocação processada pelo filho de santo é direcionada a Oxalá e à mãe de santo no intuito de 

receber uma demanda em situação de precariedade. Percebe-se o uso de rimas cadenciadas 

nos finais dos versos (valer, socorrer/ santo, encantos) e internamente (chamar, quebrar) como 

elementos significativos para a musicalidade rítmica. Segundo Póvoas (2010), o sistema boca-

ouvido nos terreiros era a via única de constituição, salvaguarda e comunicação do 

conhecimento e da memória: 

Cadê meu lírio, mamãe, ó lírio ô ê/ Mamãe Oxum, 

Oxalá, Baluaê. / Cadê meu lírio, mamãe, ó lírio ô ê / 

Mamãe Oxum, Oxalá, Baluaê.
184
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Esse canto da literatura oral, segundo dona Maria, é veiculado inicialmente no mês de 

novembro até dezembro, nos terreiros de Candomblé. As assonâncias (e, o) e aliterações (m, 

l), bem como a repetição do refrão, são indicativos preciosos para aflorar o ritmo e a 

musicalidade dessa poética da oralidade. Essa marcação rítmica é constante na literatura oral 

veiculada nos terreiros de Candomblé:  

Dá licença Deus do céu 

Aí eu vou abrir o meu terreiro 

Licença as Estrelas Divinas 

Aí eu vou abrir o meu terreiro 

Dá licença o senhor São Pedro 

Aêê, aí eu vou abrir o meu terreiro 

Licença Jorge Cavaleiro 

Aêê, aí eu vou abrir o meu terreiro 

Licença o velho Baluaê 

Aêê, aí eu vou abrir o meu terreiro 

Dá licença Iemanjá 

Aêê, aí eu vou abrir o meu terreiro 

Licença Santa Bárbara Virgem 

Aêê, aí eu vou abrir o meu terreiro 

Licença as ondas do mar 

Aêê, aí eu vou abrir o meu terreiro 

Licença a Sereia do Mar 

Aêê, aí eu vou abrir o meu terreiro 

Licença a Seu Boiadeiro 

Aêê, aí eu vou abrir o meu terreiro 

Licença a Cosme e Damião 

Aêê, aí eu vou abrir o meu terreiro 

Licença ao senhor Ogun 

Aêê, aí eu vou abrir o meu terreiro 

Licença a meu Santo Antônio 

Aêê, aí eu vou abrir o meu terreiro 

Licença a quem está de roda 

Aêê, aí eu vou abrir o meu terreiro 

Licença a todos os Pretos Velhos 

Aêê, aí eu vou abrir o meu terreiro 

Licença a pai Xangô 

Aêê, aí eu vou abrir o meu terreiro 

Licença a Jege Nagô 

Aêê, aí eu vou abrir o meu terreiro. 

 

Segundo a griô mãe de santo dona Maria, esse canto da literatura oral é veiculado 

como ação introdutória e pedido de licença antes de processar a ação doutrinária da mãe ou 

pai de santo. Apresenta aspectos característicos do discurso oral, o vocal e o gestual se 

complementam, a entonação rítmica do refrão é constante, as repetições são acentuadas, a 

expressão facial é reverencial e os movimentos do corpo são cadenciados juntamente com o 

ritmo sonoro da solicitação. Com isso, o ouvinte dessa prática pode desenhar a “obra” 

(ZUMTHOR, 1993) completa, não reduzindo somente à oralidade a ação privilegiada da voz, 

mas também à “dialogicidade” (BAKHTIN, 1992) entre o vocal e o gestual (performance). O 

léxico-semântico presente na composição desses versos potencializa a amplitude do sonoro e 

compassado dos vocábulos. Nesse conjunto se inserem o plano religioso inter-relacionado às 

atitudes gestuais e corporais do cantador suplicante bem como a paramentação usada nesse 

contexto. As sequências fônicas e repetições (“Licença”, “Aêêê, aí eu vou abrir o meu 

terreiro”) são elementos retóricos que convergem para o plano funcional persuasivo. 

A expressão “Dá licença o senhor São Pedro” alude à mesma contextualização do 

poema “Irene no Céu” de Manuel Bandeira, (1886-1968), poeta e ensaísta brasileiro. A 

solicitação das duas poéticas apresenta-se numa posição submissa, reverencial e 
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condescendente realizada pelo requerente frente à figura humanizada de São Pedro. Segundo 

MOTA (2006), na literatura oral, a tipologia de São Pedro é apresentada de forma definida: 

astuto, sem maldade, de visão maleável, com tendência à tolerância, simplório, de boa fé, 

crédulo (muitas vezes nos contos populares nem sempre leva a melhor). As histórias ou cantos 

veiculados oralmente, reagrupados com recortes da memória fragmentada, significaram, de 

acordo com Póvoas (2010), a salvaguarda dos mitos e dos itan
185

 em afazeres agigantados no 

quadro da resistência. Os itan são arquivados na memória dos mais velhos para dar conta da 

história passada, das “lembranças em alinhavos pespontados” (idem, ibidem, p. 11): 

Na semana de trabalho, se a mulher tem marido, não trisca no homem, homem não 

trisca na mulher. Os primeiros exemplos que ela falava: não deixar todo mundo 

pegar na cabeça da gente, aí ela falava pra gente, os meus próprios santos se dava 

exemplo, o que era do santo tem que ser verdadeiro, não pode se misturar, pessoas 

beber no copo de todo mundo, não pode ser mãe beberrona porque não reconselha. 

Se a mãe de santo bebe, o santo chega, bebe também. Vai ser uma bagunça, o santo 

não vem mais, já vem coisas negativas. Então é assim, a gente começou naquela 

educação como seja um professor dando aula pra um aluno
186

. 

 

A prática cultural e ritualística descrita pela griô mãe de santo Maria apresenta nesse 

relato uma performance poética para explicar quais são os procedimentos aconselháveis para 

uma mãe de santo. Esse saber foi transmitido a ela por outra mãe de santo em um tricotar 

contínuo de fios de sabedoria. Para Zumthor (2007), há uma diferença entre o discurso ritual e 

o não ritual, pois este é dirigido à comunidade humana, apresenta diferença de finalidade e de 

destinatário; naquele, a natureza discursiva é menos acessível aos fenômenos da movência
187

 

e de variação. Para Schechner (apud LIGIÉRO, 1999), o ritual ainda é uma atividade propícia 

para as pessoas envolvidas se vincularem a um estado coletivo e, ao mesmo tempo, a um 

passado místico para edificarem uma solidariedade social diária. O povo de santo, segundo 

Póvoas (2010) cultiva essa solidariedade social e tem o ato de contar histórias como exercício, 

como tarefa fundamental para elucidar o que se quer narrar, informar, advertir, instruir ou 

aconselhar. 

Hoje eu faço a mesma coisa com os meus filhos de santos, o meu trabalho é um 

trabalho quase bíblico, a gente reza muito contra os inimigos, a gente reza pra todo 

mundo, a gente faz obrigação pra quem conhece, pra quem não conhece, quem 

trabalha nos hospitais, quem trabalha nos colégios, ni todos os lugares, quem viaja, 
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qualquer tipo de conto – histórias de tempos imemoriais, mitos, recitações, transmitidos oralmente de uma 

geração a outra. Fonte: In: PÓVOAS, 1996, p. 7. 
186
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quem não viaja, os lavradores, todo mundo, eu tenho que fazer essa oração. Depois 

desce o pai Baluaê, faz todas as obrigações dele [...]
188

. 

 

O ato de contar histórias executado pela griô mãe de santo Maria cumpre a tarefa de 

instruir aos seus filhos de santo sobre o tecido da cultura do Candomblé. Nesse sentido, ela 

utiliza o discurso ritual dirigido aos aprendentes dessa prática aplicados aos fenômenos da 

movência a que se refere Zumthor, para apresentar o fazer-viver desse grupo de “filhos e 

filhas de santo, seja através da fala do orixá neles manifestado, ou no jogo de búzios, seja no 

relato das mais velhas. E os ouvidos sempre estão atentos para captar e arquivar essas falas na 

memória” (PÓVOAS, 2010, p. 193): 

Quando eu cheguei em Helvécia foi em 1989, tem 24 anos, eu já era uma mãe de 

santo já. Quando eu cheguei aqui em Helvécia tinha muita gente que me procurava, 

aí a gente fomos trabalhando. Cheguei em Helvécia, as pessoas ficou sabendo, me 

descobrindo [...]. Eles tinham as mães de santo, tinham acabado, eles me 

procuraram. Uma tia minha chamada Olecídia, ela trabalhava também. Tinha outra 

senhora chamada Zuza, também, morreu. Quando eu cheguei, ela ainda levou um 

bom tempo pra trabalhar, mas ela já não estava aguentando mais, ela já passava as 

pessoas pra vim pra meu terreiro e a Olecídia também. E tinha uns outros, mas era 

bem pra lá, tinha um Oswaldo também, um bandeirante que morreu também, tem 

um outro também com o apelido de Piangó, o nome dele é Antonio, trabalhou muito 

com a minha mãe de santo, eu era pequena ainda, hoje também ele parou.
189

 

Nessa narrativa, a griô mãe de santo dona Maria revela sobre os atores de ontem do 

Candomblé de Helvécia preservados na memória como sustentáculo das raízes da tradição, 

que não morreram, mas continuam brotando em outro canto da árvore, dando continuidade 

aos frutos generosos dessa prática. Esses botões são abertos no presente pela griô para 

propagar a memória dessa tradição, deixando suas marcas e instituindo o foco basilar das 

tramas locais. Organiza pela memória e oralidade o movimento dessa comunidade cujo 

espaço é assinalado continuamente pela conquista e resistência. 

3.2.4 Fios performáticos de cortesia: Faustina Zacarias– griô brincante da dança Bate 

Barriga 

 A dança pra mim é a vida, a alegria [...] Comecei na idade de 8 anos 

acompanhando meus pais.  Zacarias José era meu avô e Ana Susana 

também minha vó que dançava ensinando meus pais. O que eu pude 

aprender hoje estou colocando em prática e pretendo levar até o dia 

que Deus quiser, não pretendo parar por aí não
190

”. 

                                                           

188
 Narrativa de dona Maria da Conceição dos Anjos – mãe de santo. Entrevista realizada em 13/07/2013.  

189
 Op. cit., nota 196. 

190
 Narrativa da senhora Faustina Zacarias – brincante da dança Bate-barriga. Entrevista realizada em 

13/07/2013. 



112 

 

 

A articulação do griô arraiga-se no quadro dos comportamentos grupais que ora 

permanecem vivos, ora perdem-se ou ficam esquecidos no conjunto da história e da cultura 

oficial. Muitos elementos de uma cultura supostamente fenecidos podem surgir 

historicamente recuperados na narração e na ação dos mestres da palavra pela reabilitação das 

performances realizadas. Nesse reabilitar performático, as histórias de Helvécia são contadas 

como atuações artísticas, rituais ou cotidianas para fortalecer e construir a memória e a 

identidade coletiva da comunidade. Essas performances realizadas na comunidade podem ser 

entendidas como elementos que: 

afirmam identidades, curvam o tempo, remodelam e adornam corpos, contam 

histórias. Performances artísticas, rituais ou cotidianas – são todas feitas de 

comportamentos duplamente exercidos, comportamentos restaurados, ações 

performadas que as pessoas treinam para desempenhar, que têm que repetir e ensaiar 

[...] (SCHECHNER, 2003, p.27). 

 

Nesse propósito de ajustamento de comportamentos, a dança popular em Helvécia é 

carregada de performance, gera sociabilidade no ambiente festivo, bem como demarca 

especificidades e significados diversos ao grupo. Essa dança é um texto cultural na concepção 

da Semiótica da Cultura. Tendo em vista os estudos de Lotman (1996), grande semioticista e 

historiador cultural, o texto cultural é uma unidade básica da cultura e não do sistema 

linguístico. A cultura, portanto, concebe-se como geradora de textos. Um texto, por sua vez, 

não se apresenta isoladamente, refere-se a um grande sistema, chamado por Lotman (1996) de 

Semiosfera
191

.  

Tendo em vista os estudos de Lotman, a textualidade da cultura sugere a presença da 

memória coletiva que não somente armazena elementos, bem como trabalha como um 

programa gerador de novos textos, afiançando, assim, a continuação destes de geração em 

geração. Nos festejos em Helvécia se inserem textos culturais formados por diversos motivos: 

em devoção aos santos (São João, São Pedro, São Cosme e São Damião, Santo Antônio e São 

Benedito), e em memória às festas realizadas pelos negros cativos e forros para comemorar 

vitórias e trajetórias (Bate Barriga). Essas festas possibilitam hoje o encontro, a alegria, a 

desenvoltura e antigamente representava a conquista de alguns propósitos tais como a 

liberdade. Para Dias (2001, p.340), “a festa foi referência básica de identidade étnica e 
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também escrava, desde que se entenda que identidade não é ponto fixo da experiência de um 

grupo, como não é do indivíduo [...]”. Para esse autor, as identidades são múltiplas e a festa 

negra instituiu-se como forma de demonstração da resistência escrava e negra. 

Dona Faustina Zacarias é a representante porta-voz da tradição desses batuques de 

resistência em Helvécia - é a griô brincante e organizadora da dança popular Bate Barriga. 

Insere-se no universo tradicional do ritmo entoado, do batuque de tambor soado junto à 

movimentação dos corpos e a gesticulação das mãos, harmoniosamente, para buscar a 

performance da dança. Essa dança é um texto cultural, uma manifestação cultural 

afrodescendente apresentada em Helvécia em novos terreiros, com novos dançarinos e novos 

espectadores. Para Zumthor (1993, p.247), “não há festa sem dança; e esta, em cada 

localidade, tem seu lugar próprio.” Os lugares de apresentação da Bate Barriga hoje podem 

ser tanto em Helvécia quanto em outra localidade: nas praças públicas de outras cidades ou 

nos pátios das universidades.  

Ao se apresentarem, o grupo da dança Bate Barriga carrega nas performances do corpo 

(molejos e remelexos) e da voz (cantigas nagô) um desejo de lembrança da tradição negro-

escrava e comunica aos espectadores do espetáculo sobre esse saber festivo dos antepassados. 

Segundo Portelli (2001, p.36), “o mais profundo tema da performance é a memória: ela 

preserva e converge uma imagem do passado e, assim fazendo, a congela um pouco pela 

extrema solenidade das palavras e do tom”: 

Bate Barriga é uma dança que eu começou a resgatar já faz um bom tempo. Eu 

comecei ela de pequena acompanhando meus pais que mais frequentavam essas 

danças, né! Então na verdade ela começou mesmo com a escravidão. O povo que era 

muito escravizado, torturado, num tinha prazer de viver a vida tranquilo igual hoje 

nós estamos vivendo. Eles inventou essa dança quando teve a liberdade, quando a 

princesa Isabel ditou a liberdade, então eles começaram uma alegria tão grande, 

pulavam, saltavam, batiam uma mão na outra, jogavam capoeira, hoje igual tem o 

maculelê, Bate Barriga, a capoeira, o samba de viola, então vem tudo dessa época
192

. 

 

A origem dessa dança é apresentada no relato de dona Faustina Zacarias associado ao 

contexto escravista e a implantação da Lei Áurea no Brasil. Essa manifestação festiva era 

construída, segundo a entrevistada, junto aos laços de confraternização e comemoração dos 

escravos libertos numa performance corporal singular - o bambolear e o balançar de quadris. 

Para Ramassote (2006, p.16), há “referências a cultos lúdico-religiosos realizados ao longo do 

século XIX por escravos e seus descendentes enquanto forma de lazer e resistência ao 

contexto opressivo do regime de trabalho escravocrata”. Segundo o autor, nesses cultos, no 
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centro do círculo festivo um dançante é trocado, convida outro dançante a apresentar-se no 

centro; nesse momento a dança começa a dar corpo a “umbigada” (relação aproximativa dos 

ventres dos dançantes, umbigo de um contra o umbigo do outro):  

Quando os escravos teve a sua liberdade, foi uma alegria tão grande que eles não 

sabiam o que fazer, um pulava daqui, outro pulava de cá, um batia aqui, outro 

chegava batia no outro, um tirava o salto mortal, igual a capoeira, maculelê, passava 

rasteira, aí veio a capoeira. A alegria que eles tiveram de ser libertado começou, aí 

eles começou a dizer „qual nome nós vamos colocar?‟ Uns diz que é Umbigada, 

outros diz Bate Barriga, outro falava Tambor de Batuque, depois o pessoal começou 

a comemorar, marcou uma data que era dezembro, no Natal, aí passou a chamar 

Tambor de Natal, e ficou esses nomes tudo. Na verdade muitos conhecem por 

Umbigada e outros Bate Barriga
193

. 

 

A trajetória de nomeação do ato festivo – Umbigada, Bate Barriga, Tambor de 

Batuque ou Tambor de Natal – caracteriza esse ritmo como dissonante em vários contextos, 

agregando denominações diversas, no entanto com as mesmas particularidades: a alegria, a 

circularidade ritual, a interatividade, as vibrações rítmicas, as toadas, a musicalidade e a 

performance vocal e corporal. Para Ferreti (2006) a umbigada ou punga é um componente da 

dança do tambor de crioula. Séculos atrás era vista como sensual, a ponto de estimular a 

reprodução dos escravos. Atualmente a punga se insere como elemento de marcação da dança, 

“quando a mulher que está dançando convida outra para o centro da roda, ela sai e a outra 

entra. A punga é passada de várias maneiras, no abdome, no tórax, nos quadris, nas coxas e 

como é mais comum, com a palma da mão” (FERRETI, 2006, p.11). 

Sobre a performance vocal e corporal dessa dança, Abreu (2010, p. 8), acrescenta: 

A dança Bate Barriga é uma manifestação que ainda reside às marcas da história da 

cultura afro-descendente do povo de Helvécia, distrito de Nova Viçosa-BA. Essa 

dança chegou a Helvécia desde o tempo da escravidão, era uma comemoração dos 

escravos para amenizar o sofrimento e para festejar datas importantes. No que diz 

respeito aos negros, também era dançado quando um ente da família completasse 

um ano de falecido. Após o ofício, dançavam o Bate Barriga até o amanhecer. 

Dançava-se também na noite de Natal, cada ano era na casa de uma família e toda a 

comunidade contribuía com os comes e bebes e todos dançavam até o dia 

amanhecer. Atualmente, o Bate Barriga acontece no dia 13 de maio, data da abolição 

da escravatura; 20 de novembro, em homenagem a Zumbi dos Palmares; no 

aniversário de um ano de falecimento de entes queridos da comunidade e em outras 

datas especiais. As toadas são sempre cantadas criticando algo que está 

incomodando, como a política, os candidatos, a monocultura do eucalipto, entre 

outros. 

 

No conjunto complexo e heterogêneo das manifestações culturais populares de 

Helvécia, a Bate Barriga destaca-se como uma forma de expressão de matriz afro-brasileira 

que abrange a dança em círculo, canto e percussão de tambores muito semelhante ao 
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conhecido Tambor de Crioula – dança do Maranhão – cujos elementos composicionais são a 

umbigada e a punga. De acordo com Ramassote (2006), nessa dança existem as “coreiras” - 

tocadores e cantadores, dirigidos pelo ritmo dos tambores e o fluxo das toadas evocadas, 

culminando na punga (ou umbigada) - movimento coreográfico no qual as dançarinas, num 

aceno percebido como cortesia e convite, atingem o ventre umas das outras. Essa dança, 

segundo o autor, realiza-se em qualquer local e é praticada especialmente em louvor a São 

Benedito.  

Conquanto não se precise seguramente as origens históricas da Bate Barriga de 

Helvécia, é possível localizar acerca da sua formação ouvindo as histórias dos mais velhos 

(memória): “Desde que eu nasci já encontrei ele aqui
194

”: 

Lá no Rio do Sul tem um bocado de mulher que ainda brinca o samba de tambor 

(Bate Barriga) e tem homem que canta ainda, né! Pra mexer com samba de tambor 

tem de manerar o corpo, mas agora... As mulheres que brincam com Toninha batem 

a saca. Um homem canta de lá, a mulher responde cá, SACA!! A brincadeira era 

samba de tambor, samba de viola, baile, cantigas de reis, cantava roda no meio do 

terreiro. Até hoje danço samba de tambor, bota aí pra você ver se eu não sambo! Eu 

só não danço mais porque as vistas não ajudam, nem as pernas não aguentam. O 

terreiro era de tambor, olha como ele é grande! Botava um tambor do lado de lá e 

saca comia a noite toda, até de manhã cedo. Agora eles brincam samba de tambor, 

mas não batem a saca como eu batia. No samba de tambor, a pessoa cantando, a 

mulher mandava a saca mesmo. [...] De primeiro tinha a cortesia, né? Bater saca. 

Nós rodiava lá e batia no outro. Era samba bonito, e chegava até os homens e 

cortesiava, né? Mas hoje em dia aquela fila de esquenta muda. Dona Toninha tinha 

um Bate Barriga bonito! Daquele de Toninha era Bate-barriga do que eu sei. O de 

agora eu vejo eles brincando, eu fico sentada até eles terminar. O Bate Barriga 

acabou
195

.  

 

Nesse relato, dona Maria da Conceição denomina essa dança também como Samba de 

Tambor. Segundo ela, esse samba era bonito, pois realizava a cortesia de forma mais dinâmica 

e interativa entre mulheres pelo ato de “bater saca
196

”. Essa narrativa culmina na defesa 

ferrenha da entrevistada pela manutenção das raízes da dança tal como era apresentada nos 

seus primórdios. Essa verbalização de dona Maria da Conceição remete ao que Zumthor 

discute como “circunstâncias performanciais”. Ou seja, ela comunica a situação imediata em 

um contexto que abarca toda a realidade ambiente (o presente e o passado) e situa o seu texto 

no espaço e no tempo, ou seja, “o texto transmitido oralmente possui uma evidência, uma 
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identidade na presença, que exclui, de imediato, a impressão de alteridade” (ZUMTHOR, 

1993, p. 251).  

Tais circunstâncias da poética circunstancial, segundo Zumthor (1993), são 

modalizadoras, vinculadas ao acontecimento e condicionadas às ocorrências da enunciação: 

“as modalidades espaciais da performance interferem nas do tempo”(idem, ibidem, p. 254). 

No Samba de Tambor ou Bate Barriga (a umbigada) há a inclusão do requebrado com 

oscilações elevadas – junto à performance da cortesia - que se acordam com a voz e o ritmo 

da percussão. Nesse sentido, Zumthor (1993, p.247) acrescenta que “a maioria das danças é 

cantada: gesto e voz, regulados um pelo outro, asseguram uma harmonia que os transcende”.  

Dona Faustina descreve a harmonia festiva da seguinte forma: 

Os que dançam é senhora de idade, jovens, todo mundo. Mulher com marido faz 

cortesia. Naquela época eles diziam „faz cortenência‟, „Ah, nós vamos fazer 

cortenência‟, e depois foi evoluindo mais „cortenência não, cortesia‟. Cortesia é 

igual um rapaz fazendo corte pra pessoa. Então a cortesia é mulher com homem. E 

vamos supor se você é minha comadre, minha madrinha ou minha mãe, nesse tempo 

lá eles achavam assim, „bater saca pra minha mãe é uma falta de respeito, estou 

batendo em minha mãe‟. Então eu e minha mãe fazia uma cortesia, ela dançava de 

lá, rebolava de cá, eu também, rebolava, dava uma rodazinha, ela seguia pra lá e eu 

seguia pra cá e não batia, porque na verdade fala é „bate saca!‟, mas na verdade só 

bate a coxa, as duas coxas, eu com você, mulher com mulher. Eu sempre explico, 

não bate saca! Homem com homem pode bater, e mulher com homem faz cortesia, 

dança daqui, dança de cá. Depois fez isso („a cortesia‟), acabou, ele vai pra outra 

mulher ou outro homem, eles dois lá podem bater
197

. 

O tratamento cortês da dança Bate Barriga faz uma espécie de alusão ao contexto 

medieval do amor-cortês no qual a mulher ocupava o centro das atenções, o pretexto, a 

inspiração e a finalidade das ações românticas adequadas e assumidas por cavaleiros e 

namorados. A circularidade dessa dança inserem as mulheres no centro, em posição 

reverencial, cercada por homens tocadores que admiram a desenvoltura do bambolear dos 

corpos femininos uns fazendo a cortesia a outros. Aos homens cabe o papel do confronto 

violento de partes do corpo (“bater saca”), mas à mulher a coreografia traduz a desenvoltura 

corporal mais suave, mais respeitosa e com mais cortesia. O corpo assume nessa performance 

feminina cortês “ao mesmo tempo o ponto de partida, o ponto de origem e o referente do 

discurso” (ZUMTHOR, 2007, p. 77). 

O naturalista alemão George Wilhelm Freyreiss (1982), alemão que se instalou na 

Colônia Leopoldina, faz alusão à Umbigada como uma dança popular africana (também 
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conhecida por punga
198

) após suas viagens realizadas ao interior do Brasil. Nesse trajeto ele 

testemunhou e registrou o referido ritmo e descreve-o em minúcias. Segundo Freyreiss, a 

Umbigada é estruturada da seguinte forma: os dançadores se apresentam em círculo ao 

compasso de viola, no qual o dançador do centro avança e bate com a barriga na barriga de 

outro dançador de outro sexo da roda. A descrição também destaca o início dessa dança com 

um compasso mais lento para em seguida aumentar o ritmo, dando espaço para o dançador 

localizado no centro ser substituído cada vez que realiza a umbigada.  

Sobre a continuidade da tradição da Bate Barriga, Dona Faustina Zacarias acrescenta: 

Eu aprendi com meus pais dançando essa dança, hoje eu tenho o prazer de praticar, 

de botar em prática, embora que às vezes as pessoas que brincam mesmo, tão mais 

enfraquecidas e pretendo colocar o jovem, tem muito jovem engajado nisso, quer 

que eu continuo e em nome de Jesus eu vou dar continuidade, mas a gente não parou 

por aí não, sempre está esperando uma oportunidade, inclusive agora mesmo eu já 

fui convidada pra ir em Caravelas em novembro e Teixeira de Freitas também já tá 

agendado pra mim ir levando a dança
199

. 

 

Essa dança é transmitida em Helvécia não de forma estática, ora se apresenta 

vinculada ao passado ancestral, ora atende também aos imperativos do presente. Podem-se 

enumerar algumas modificações nesse quadro festivo da Bate Barriga: as roupas usadas na 

apresentação hoje são de duas cores – azul e branco – escolha de dona Faustina (“aquele 

tempo era roupa de chitão, e hoje eu pretendo fazer ainda a roupa de chitão porque fica muito 

bonito, então fazendo a roupa de chitão pra todo mundo vestir igual
200

”); a conversação 

cotidiana com vocábulos alterados (“mas a língua do nosso povo ainda eu alembro um pouco: 

você era „uncê‟, „vossancê‟, „tal quê‟. Me dá aqui, eles falavam „dê cá‟. É uma coisa que a 

gente não esquece
201

”); e a data da apresentação da dança: 

Antigamente era em dezembro, aí colocou Tambor de Natal. Hoje, a data que nós 

festejamos é mais assim, quando tem uma apresentação, quando alguém chama, 

alguém convida, nós vamos, faz aquela apresentação, dança meia hora, uma hora. 

Tem vários componentes quando tá todo mundo reunido é vinte, vinte e cinco, junto 

com mulher e homem
202

. 
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Alteram-se roupas, vocábulos, datas das apresentações e também a construção das 

toadas. As letras das toadas da dança Bate Barriga falam de episódios significativos do 

cotidiano da comunidade – criados pelos antepassados da entrevistada e depois recriados por 

ela - repassados pela oralidade em canto nagô: “eu coloco também as músicas nagô, [...], as 

músicas que vem dela é tudo saído da minha cabeça, da minha memória, e eu que vou 

juntando palavra por palavra e faço o cântico, aprendi com meus pais
203

”. Sobre o processo de 

atualização, Zumthor (1993, p.149) esclarece que “a era ontológica do poema é a tradição que 

o suporta. Uma voz o atualiza, mas não tem origem nem destino, não evolui nem decai, não 

reivindica nenhuma filiação; é formalizada pelos movimentos físicos do corpo”. 

A construção dos versos que acompanham a dança é realizada aleatoriamente, a 

depender das circunstâncias e da inventividade da poetisa para se dirigir a um receptor 

característico pela performance teatral da enunciação: 

O Bate Barriga também, os cânticos dela é tudo inventado ou entonce você me fez 

uma coisa que eu não gostei, mas eu não quero ir despejar em cima de você, aí eu 

vou estudar um ponto pra você, [...] Eu vou estudar o meu ponto. Já que ela me 

chamou de anum da perna seca, eu vou cantar um pra ela, vou chamar ela de 

caipora. Quando deu na hora eu cheguei e cantei: “Num mexe com quem tu não 

conhece, caipora, cuidado com perna de anum preto!” E ela pegou na hora que foi 

com ela. Isso aconteceu de verdade. Você que me chamou por esse nome vai notar, é 

comigo
204

. 

Quando dona Faustina utiliza o texto poético da Bate Barriga, cantados por ela e 

dirigidos a um receptor selecionado (a pessoa que a ofendeu), ela realiza uma criação 

performativa, pois na medida em que é escutada pelos ouvintes, a sua voz se materializa. Essa 

ação contempla “o peso das palavras, sua estrutura acústica e as reações que elas provocam 

em nossos centros nervosos” (ZUMTHOR, 2007, p. 54). A recepção, para Zumthor (2007), se 

adapta à existência real de um texto poético no corpo da comunidade de ouvintes e a 

performance é então a ocasião da recepção, ou seja, a hora em que o enunciado é 

verdadeiramente recebido. Os versos ecoados junto à dança são parte da literatura oral do 

grupo e acoplam ritmo e voz harmonizados e regulados um pelo outro: 

 

Oh bota fogo no engenho, (A) 

aonde os negro apanhou.(B) 

A vida aqui é bom demais, meu Deus do céu!(C) 

Aqui quem manda é os nagô. (B) 
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Eu já plantei café de meia, (A) 

eu já plantei canavial,(B) 

café de meia não deu lucro, Deus do céu!(C) 

Canavial cachaça dá. (B) 

 

A minha mãe chama Maria (A) 

e o meu pai chama José.(B) 

No meio de tanta Maria, Deus do céu!(C) 

A minha mãe não sei quem é. (B) 

 

Esse texto da literatura oral, estruturado em quadras de estruturas melódicas, composto 

de versos ímpares brancos e versos pares com rimas toantes e ricas – bem à moda de Gregório 

de Matos
205

 - revela as vivências e o sofrimento do negro no cativeiro, bem como o trajeto de 

liberdade desse povo possivelmente em Quilombos. Segundo Cascudo (1984) é característico 

nos cânticos da literatura oral, a composição ser desenvolvida em quadra ABCB. A voz da 

griô Faustina dança juntamente com as quadras vocalizadas em um jogo intercambiável de 

ritmos. Os versos da segunda estrofe remetem à trajetória dos negros após a abolição da 

escravatura desvinculada da condição de escravo cativo para assumir a função de meeiro de 

lavoura de cana-de-açúcar. Nessa poética vocal, dona Faustina e sua performance vocal e 

gestual retratam as angústias dos seus ancestrais oprimidos no trabalho nada rentável com a 

lavoura e da condição sub-humana daqueles que plantaram e colheram, mas não viram 

economicamente os frutos da colheita. 

Com os versos líricos da terceira estrofe, dona Faustina Zacarias materializa-se como 

porta-voz da tradição nagô, conta e interpreta sobre a história dos povos que se dispersaram 

obrigatoriamente dos seus familiares durante a escravidão pelos senhores de engenho, 

assumindo a condição de sujeito inominável no grupo a que pertencia, sem sobrenomes ou 

vínculos afetivos e sanguíneos: eram todos Marias e Josés dispersos das raízes familiares. Ao 

interpretar esse texto da literatura oral pelo cântico, dona Faustina usa o que Zumthor (1993) 

denomina performance e desempenho, elementos que favorecem ao conjunto auditivo, 

corporal e emocional no ouvinte, e sua qualidade está vinculada à interação entre intérprete, 

texto e ouvinte. Para Ong (1982), a oralidade não proporciona a produção de textos, mas de 

performances – ou seja, o texto oral não compreende uma alocução acabada, mas sempre com 

relação a uma alocução a concretizar-se.  
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4 “NAQUELE TEMPO TINHA ATÉ BOITATÁ...
206

” 

 

 
“A minha falecida avó me ensinou a contar muitas 

histórias 
207

”. 

 

As histórias contadas e ensinadas em Helvécia de geração em geração não alude 

somente à transmissão de textos do imaginário popular, mas também a proximidade do texto 

narrado ao contexto do grupo. A performance do griô contador de histórias desse local pode 

ser entendida nesta discussão como elemento de aproximação entre narrador e ouvinte  na 

ação de constituir/reafirmar a identidade individual e grupal dos sujeitos envolvidos, no 

processo de assimilação e caracterização com os pares, obtendo como sustentáculo a 

memória.  

Neste capítulo, busca-se discutir sobre o desempenho dos griôs contadores de histórias 

de Helvécia e a manifestação da identidade social e cultural desse grupo. Como decorrência 

da ação de reestruturação intelectual por meio das experiências passadas, esses narradores 

anônimos adquirem estilos e condutas que comporão sentidos identitários, bem como 

interligam trajetórias passadas e presentes no mesmo processo. Objetiva-se, então, entender 

pela análise da literatura oral, as aberturas que a constituição simbólica cursa para representar 

as estruturas organizacionais em sociedade, comportando aspectos religiosos e culturais nesse 

contexto. De acordo com Laplantine e Nouss (2002), toda cultura é mestiça no sentido em que 

compartilha basicamente do mito e do real e, por outro lado, convive concomitantemente no 

passado e no presente. 

As narrativas mitológicas permitem que conheçamos as práticas sociais dos sujeitos 

narradores pelo relato das suas crenças, costumes e instituições, expandidas por muitos cantos 

do país em épocas distintas. Segundo Cascudo (1984), os textos populares podem não ser 

unicamente regionais, às vezes se configuram também como universais, antigos, seculares e 

difundidos por todos os espaços. Para esse autor, a tradição agrupa histórias populares na 

memória geral; algumas delas são exclusivas de um contexto, no entanto números elevados 

desses textos são importados: “A mais alta percentagem viera da memória dos colonos [...]. A 

negra espalhar-se-ia mais rapidamente através do mestiço. [...] mamelucos e curibocas, 

„cabras‟ e mulatos, foi a estação retransmissora” (CASCUDO, 1984, p. 35).  
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A literatura oral propagada em variados contextos por seus narradores anônimos 

sustentam um “saber-dizer” (CERTEAU, 1994) precisamente combinado ao seu corpus que 

se ocupa dos relatos do cotidiano de pessoas simples, que ao contar e recontar suas histórias, 

resgatam outras narrativas. São nesses relatos do cotidiano que os mais intensos anseios e 

mistérios são desvelados. Para Zumthor (1993), a tradição oral está situada no tempo da 

duração das histórias contadas e a transmissão oral dessas narrativas é o presente da 

performance, que, por sua vez “constitui o lócus emocional em que o texto vocalizado se 

torna arte e donde procede e se mantém a totalidade das energias que constituem a obra viva” 

(idem, ibidem, p. 222). Nessa citação, Zumthor (1993) esclarece que a vocalização poética do 

contador de histórias não deve ser composta de puro monólogo, a ação necessita de 

interlocução, mesmo sendo construída em silêncio.  

 

4.1 A performance: “dramatis personae
208

” do griô contador de histórias 

 

Pelo ato performático, o griô conduz ao ouvinte o universo fabuloso das histórias já 

atualizado, igualmente apropriado ao público ouvinte, como forma de sociabilização coletiva 

do corpus. Essa atualização compreende ora a qualidade de dispersão ora a de permanência, 

efetivada com flexibilidade para conferir autoridade ao texto. No trajeto performático, 

Fernandes (2002) argumenta que a voz assume um caráter nômade, pois transmite a poética 

vocal numa trajetória circular compreendendo palavreados e pessoas.  

A transmissão da narrativa oral com enredo fabulosos pode ser recebida com 

confiabilidade pelos ouvintes por meio de uma performance convincente: “Com efeito, na 

poesia é de preferir o impossível que persuade ao possível que não persuade” 

(ARISTÓTELES, 1984, cap. XXV, p. 176,177). A atualização adota a performance da voz da 

comunidade no trajeto de troca das experiências, da absorção das histórias de outros 

narradores e da criação de outros sentidos para os textos transmitidos.  

As fábulas ou mitos com enredos irracionais, segundo Cascudo (1984), podem ser 

iguais em várias partes do mundo, mas são diferentes nas particularidades da comunidade, 

sinalizando o típico do local: “Sem que o documento histórico garanta veracidade, o povo 

ressuscita o passado, indicando as passagens, mostrando, como referências indiscutíveis para 

                                                           

208
 Expressão utilizada por Cascudo em Literatura oral no Brasil (1984) para referir-se à atuação dos narradores 

da literatura oral. 



122 

 

a verificação racionalista, os lugares onde o fato ocorreu” (idem, ibidem, p. 52). Esse autor 

explica que as fábulas contendo animais com mentalidade humana se inserem no quadro 

representativo das classes sociais, da correção dos vícios ou de valores galardoáveis e foram 

consideradas as iniciadoras dos gêneros; e o mito, decorrente do movimento, pelo testemunho 

humano, assegura-se da conservação de caracteres que o particularizem, mas possui costumes 

que vão modificando.  

A performance empregada pelos griôs, quando conta narrativas fabulosas ou 

mitológicas, garante a confiabilidade perante ao receptor a ponto de formar o liame da 

realidade do texto e o arquétipo
209

 (JUNG, 2006). Realiza a aproximação do ouvinte com a 

organização das histórias e a presença ativa dele no corpus do texto transportado oralmente. 

Essa ação garante “a eficácia e o entretenimento” (LIGIÉRO, 1999) do ato performático, dos 

papéis desempenhados e da aproximação do ouvinte cúmplice com a expressão corporal e 

vocal do griô.  

Esse envolvimento possibilita ao ouvinte a impressão de deleite, que se conforma na 

transmissão oral dos enredos das histórias, artifício estimulador da imaginação adicionado 

ainda ao ritmo e a cadência da mensagem. A performance do contador sustém envolvimento, 

suspense, magia e encanto ao construir poéticas vocais que contêm murmúrios, suspensões de 

voz, embaraços, reprodução do vozerio da natureza (vento, chuva e animais) e inflexões 

vocais ascendentes e descendentes antes e depois do clímax da narrativa. Para Fernandes 

(2002, p.28): 

o „contar histórias‟ não é função de uma pessoa. Arma-se uma situação na qual o 

público e narrador comungam de um mesmo mundo, operam códigos comuns, 

fazem leituras e podem se revezar na imposição da voz. Não se trata simplesmente 

de falar mais alto, mas saber convencer. A performance é, por assim dizer, uma 

peleja da palavra (FERNANDES, 2002, p.28). 

A peleja da palavra presente na arte de contar causos evidencia a relevância dos 

conteúdos de uma “memória coletiva indistinta e contínua” (CASCUDO, 1984, p. 24). Ao se 

difundir poéticas vocais, Zumthor (1993) esclarece que a performance supõe a apresentação 

corporal simultânea entre falante e ouvinte, o que sugere um intercâmbio corporal 

comportando olhares e gestos. Essa relação dialógica entre falante e ouvinte compreende os 
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elementos da cultura dos dois interlocutores. Nesse processo, os elementos culturais, segundo 

Arias (2002), se expressam não só no plano social, econômico, político, bem como no 

ideológico, no mundo das representações e nos imaginários simbólicos.  

 

4.2 O imaginário e seus sentidos identitários: griôs contadores de histórias de Helvécia 

Na luta pelo domínio da recordação e da tradição de uma cultura, o griô contador de 

histórias de Helvécia envolve em suas narrações as tramas, as experiências e as práticas 

culturais dos sujeitos-personagens. Com base nos relatos da memória e a aliança com a 

lembrança, ele descortina as suas particularidades e a relação com o outro, faz uma mescla 

acoplando fatos reais com improvisação, viaja por outros contextos e outras épocas para com 

isso revelar sobre as identidades sociais e culturais do grupo ao qual pertence. 

Os costumes, os julgamentos e as dessemelhantes condutas sociais são elementos da 

cultura dessa comunidade. Nessa perspectiva, entende-se a cultura em Helvécia como sistema 

de símbolos e significados, que abrange hierarquias ou unidades. Percebe-se que, de tal 

maneira, tanto a simbologia quanto o significado estão latentes nas narrativas orais dessa 

comunidade, formando o seu imaginário e os seus sentidos identitários. Com isso as 

narrativas orais se apresentam como um discurso coletivo que entrelaça história e mito: 

Você tá querendo caçar caso lá do mato, do tempo da caipora. Naquele tempo tinha 

até boitatá. Eu acredito porque eu já vi. Eu já vi um boitatá aqui. Quando eu morava 

ali, era uma matona. Eu vi aquela tochona de fogo, vinha de lá, passava assim. 

Atravessava de um lado a outro. Aquela tochona de fogo soltando faísca. Eu ia pra 

dentro de casa e fechava a porta. Quando dava o tempo da quaresma, falava assim: 

cri cri cri cri cri... Ele dizia que era bruxa. Um dia Manuel pegou o banco pra botar 

no terreiro, eu panhei o banco e botei ele pra dentro. Ele tava querendo ver o quê que 

era. Diz que a gente virava um banco de barriga pra cima, o trem cai, né! Ele queria 

que caísse no meu terreiro, eu panhei o banco e botei dentro de casa. Empurrei ele 

pra dentro e o trem fazia caim caim caim caim. Mas, menina, tinha tanta coisa 

naquele tempo, e hoje não vejo mais nada, fico até onze horas e não vejo mais nada. 

Mas de primeiro tinha muita coisa aí. Aqui, até pra vim na rua de noite a gente tinha 

medo. Eu vinha da roça pra igreja, eu via o facho de fogo. Eu fui gente que nunca 

teve medo de nada.
210

 

Nesse causo de dona Maria da Conceição, a referência ao tempo da quaresma remete 

simbolicamente ao contexto bíblico de preparação por quarenta dias para celebrar a Páscoa do 

Senhor. Segundo Vasconcelos (2012), esse é um tempo penitencial, tempo especial de 

purificação e de renovação da vida cristã e da conversão (momento de rompimento com o 

pecado). Segundo a sabedoria popular, é um tempo em que as tentações estão soltas para 

desencaminhar os sujeitos. Ao acreditar que o ato de virar o banco na época da quaresma pode 
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atrair o ser sobrenatural, dona Maria da Conceição explica acerca das estruturas internas de 

funcionamento e motivo de sua crença fervorosa, bem como insere também os costumes em 

família, cuja coerência é sustentada no quadro social em que se instala. 

A relação fundada entre a senhora Maria da Conceição e os elementos do universo 

mitológico (caipora, boitatá, bruxa) é mediada por processos simbólicos que dão sentido às 

suas crenças e seus costumes. A entrevistada apresenta esse imaginário popular situado mais 

precisamente no passado (“tinha tanta coisa naquele tempo, e hoje não vejo mais nada”), pois 

não consegue enxergar atualmente a propagação dos mesmos costumes e crenças de outrora. 

Essa afirmação configura o distanciamento dado no presente acerca dos relatos que envolvem 

seres sobrenaturais junto aos fatos da realidade para dar sentido à vida e ao mundo. Com isso, 

a entrevistada concretiza “um trabalho de redefinição de valores em risco, de retoma das 

tradições a fim de preservar o papel da memória e fundamento da cultura, num tempo 

ameaçado” (LAPLANTINE; NOUSS, 2002, p.61). 

Para Lima (2003), os textos orais são reflexos da ordenação e desordenação da vida 

social, no intuito de revelar ora a composição social ora as suas fissuras e conflitos. Para a 

autora, esses textos são carregados de simbologias e de ideologias. Essas narrativas, segundo 

Lima (2003), contam sobre seu espaço de localização, sobre os acontecimentos do passado, 

do mesmo modo que constituem uma complicada e particular trama em que o social torna-se 

literalmente um agrupamento de textos do imaginário popular “para falar de moralidade, 

escravidão e desigualdade social, experiências eloquentes da tradição desses lugares que a 

memória coletiva se encarrega de narrar” (LIMA, 2003, p. 44).  

Ao reafirmar que esteve presente (“Eu vi aquela tochona de fogo”) na cena relatada, 

dona Maria da Conceição reforça a comprovação da existência dos símbolos arquetípicos. 

Para Jung (2006), os arquétipos são dotados de ação oportuna e de eficácia peculiar, pois 

cooperam no sentido de realização da interpretação expressiva, alterando intentos conscientes, 

inventando mitos que influenciam e individualizam povos em vários períodos de tempo. Ao 

empregar esses símbolos, os sujeitos buscam incorporar uma consciência avançada que no 

momento presente ignoram; no entanto, à proporção que desenvolvem a consciência, suas 

mentes desvinculam-se de parte da energia psíquica primitiva. Tal energia é explicada por 

Jung como elemento presente nos arquétipos que de certa forma se estruturam em imagens, 

constituindo os símbolos arquetípicos, localizados em mitos e narrativas diversas.  

Nesse sentido, à totalidade dos instintos e de seus correspondentes são entendidos por 

Jung (2006) por “inconsciente coletivo” – um contíguo de imagens primordiais inerentes aos 
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sujeitos ao longo dos anos. Esse inconsciente difere do inconsciente pessoal por não possuir 

uma essência fundamentada na experiência individual; pelo contrário, o inconsciente coletivo 

não se localiza na consciência, nem tampouco se produz individualmente, mas por 

hereditariedade. Jung (2006) explica ainda que os arquétipos são imagens vinculadas ao 

imaginário das pessoas que se reproduzem por séculos em um determinado contexto.  

Em se tratando do imaginário popular coletivo de Helvécia, Jung (2006) acrescenta 

que as pessoas constroem e processam o “pensamento fantasia” - responsável pela 

constituição dos mitos, ou seja, das narrativas. Para esse autor, o formato da narrativa 

compreende em seu conjunto um estilo arquetípico de apreensão do mundo.  

Em se tratando do imaginário popular coletivo de Helvécia, as “imagens arquetípicas” 

(JUNG, 2006) da “Caipora” ou do “Boitatá” são designadas por Cascudo (1984) da seguinte 

forma: a Caapora ou Caipora (caa- mato/ pora – morador, habitante), no Nordeste brasileiro, 

é conhecida por um duende que protege a caça e surra os cães; o “Boitatá” - também 

conhecido pelos nomes de Baetatá, Batatá, Batatão, Batatal, Bitatá - é definido como um ser 

que protege os campos contra incêndios. A primeira definição desse termo foi fixada em 1560 

por Anchieta como sendo “cousa de fogo”.  

A presença desses elementos arquetípicos na narrativa envolve-se inteiramente com os 

significados atribuídos aos acontecimentos pela cultura. Dessa forma, o espaço cultural de 

Helvécia é gerador de simbolismo pela ligação ou pelo distanciamento entre coerência e 

significado, ou seja, os sujeitos dessa comunidade buscam os símbolos para tentar explicar os 

acontecimentos contestáveis do seu cotidiano: 

Um primo meu foi na roça caçar. Disseram: „Ah, fulano, não vá caçar não!‟. Ele 

responde: „Vou olhar minhas armadilhas!‟ Não voltou. No outro dia veio aviso lá da 

Volta Miúda. Nós foi daqui pra caçar ele no mato. Ele amanheceu o dia no mato. 

Diz ele que viu machado bater lá no mato. Via gente roncando „ROOMMMM‟. E 

ele lá no mato jogado. Foi um monte de gente buscar ele. A gente falava com ele e 

ele não acreditava, né! Foi no olho que ele viu. Meu avô contava que quando ele ia 

caçar no mato, no capoeirão, ele via bater TUMTUMTUM, tocando tambor no 

mato
211

. 

Minha avó contava... Meu avô era caçador, matador de veado. Esperava o veado 

debaixo do pé de uma fruta que o animal comia. No dia 24 de agosto, o colega dele 

chamou ele pra caçar. O colega disse: Vamos matar um veado. Ele responde: Hoje 

não que é um dia muito perigoso. Ele disse: Pois eu vou sozinho. Ele foi. Chegando 

lá ele subiu no pé de árvore, o veado apareceu e ele atirou no bicho. O veado ficou lá 

no chão, mas a cabeça dele vacilou e ele queria matar outro e ficou lá esperando. Em 

vez de vir um veado, veio um. Chegava perto da árvore PUMPUMPUM. Daí a três 

minutos ele começou a se sentir mal. A árvore foi caindo, ele pensou que a árvore ia 

cair, ele começou a descer, caiu embaixo e ficou desmaiado até o outro dia. Quando 

                                                           

211
 Narrativa de dona Maria da Conceição (dona Cocota) – entrevista realizada no dia 13/06/2013. 
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acharam ele, ele estava desmaiado e não acharam o veado que ele matou. Não tinha 

sangue, só achou ele lá desacordado. Trouxeram ele pra casa
212

. 

Nesses causos, tanto o relato de dona Maria da Conceição quanto o do senhor Manoel 

Aranha remetem ao contexto de imagens arquetípicas construídas e infligidas em símbolos 

presentes - a trajetória do caçador, as imagens do trajeto da caça, os ruídos da Caipora na mata 

e o respeito ou o desrespeito aos seres do imaginário coletivo (“A gente falava com ele e ele 

não acreditava, né! Foi no olho que ele viu”). Esses textos são preservados pela oralidade e 

podem instruir muito a respeito de como os símbolos são absorvidos pela cultura. Ao inserir 

dados objetivos na narração (“veio de Volta Miúda”; “dia 24 de agosto”), o imaginário de 

dona Maria da Conceição e do senhor Manoel Aranha é projetado na contemporaneidade para 

solicitar aos ouvintes uma relação de cumplicidade e envolvimento com o narrado.  

A referência do senhor Manoel à data “24 de agosto” e a afirmação de que esse é “um 

dia muito perigoso” apresenta bem essa cumplicidade com o fato narrado e alude 

simbolicamente ao dia da morte de São Bartolomeu
213

.  O autor Pierre Fatumbí Verger discute 

em seu livro Orixás (2002) que o orixá Oxumaré
214

 é sincretizado com São Bartolomeu. Em 

Filhos do Medo, Ruth Guimarães (1950) realiza uma análise folclórica sobre todas as 

aparições satânicas no imaginário do homem vale-paraibano bem como faz algumas 

referências a São Bartolomeu. Para a autora, na tradição oral do vale do Paraíba, São 

Bartolomeu conserva o demônio aprisionado e somente o liberta no seu dia, em 24 de agosto. 

Essa autora ainda se refere à crendice popular de que nesse dia é preciso visitar o santo por 

sete vezes no intuito de precaver-se de certos males.  

A crendice do senhor Manoel no relato das histórias da Caipora compreende a relação 

de respeito a determinados limites estabelecidos, assim como não caçar ou abater presas em 

dias sagrados (“24 de agosto”) bem como evitar adentrar na mata também nesses 

dias. Entende-se, assim, que a cultura de Helvécia agrupa lembranças de elementos 

simbólicos diversos que são interpretados e explicados continuamente pelos sujeitos a 

depender do quadro de inserção contextual. A utilização dos arquetípicos coletivos em 
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 Narrativa do sr. Manoel Aranha – entrevista realizada no dia 13/06/2013. 
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 No Nordeste do Brasil, acredita-se que no seu dia, o Diabo anda solto pela Terra aprontando e fazendo 

malvadezes. Fonte: http://dicass.com.br/dia-de-sao-bartolomeu/. Acesso em 19/10/2013. 
214 Na Bahia, Oxumaré é sincretizado com São Bartolomeu, festejam-no numa pequena cidade dos arredores que 

leva seu nome. Seus fiéis, no dia 24 de agosto, se encontram para realizarem um banho numa cascata coberta por 

uma neblina úmida, onde o sol faz brilhar, com frequência, o arco-íris de Oxumaré. Fonte: Verger (2002). 
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Helvécia só se torna plausível ao contemplar nas imagens da “Caipora” e do “Boitatá” as 

ligações com o processo simbólico no sentido de gerar diversas explicações.  

 

4.2.1 O imaginário e a performance de dona Sofia Avelina Fernandes  

O contador de histórias ao narrar/contar as fábulas ou mitos descortinam 

manifestações culturais do seu contexto bem como de outros espaços que cruzam o tempo por 

meio da oralidade. As histórias populares produzem um valor local, esclarecem uma tradição 

e ensinam por meio de simbolizações do imaginário, ajustado ao contexto. Como acrescenta 

Cascudo (1984), também são textos que contêm conhecimentos históricos, etnográficos, 

sociológicos, jurídicos e linguísticos.  

Nessa perspectiva, a discussão desta parte do capítulo intenta-se estabelecer uma 

relação aproximativa entre História e ficção, bem como pretende-se, no processo de análise do 

corpus, buscar a visão intercultural do trajeto expressivo do griô contador de histórias que 

profere nas narrativas sobre o seu estar no mundo, seus valores, suas crenças e suas 

experiências.  

Desse modo, são aqui destacados contos de animais ou fabulários (um deles com 

características do conto etiológico). Segundo Iser (1999) é no texto literário (neste caso a 

literatura oral) que o fictício e o imaginário interagem, estando desligados das exigências 

pragmáticas imediatas. Nessa perspectiva, o fictício e o imaginário no texto são 

compreendidos como encenações do mundo que também acontecem na vida cotidiana, cujo 

formato paradigmático habita na literatura. Para Iser (1999, p.76), “o fictício é capaz de 

desdobrar o imaginário como forma de contra encenação (counter-play) uma vez que esteja 

livre de todos os encargos pragmáticos do mundo empírico”. 

Assim sendo, foram selecionados, neste estudo, dois contos orais populares fictícios
215

 

narrados pela senhora Sofia Avelina Fernandes como proposta de análise do imaginário 

nesses textos, bem como no contexto de Helvécia, no quadro representativo das disposições 

sociais, religiosas e culturais dessa comunidade. Para tanto, compreende-se o fictício como 

“uma travessia de fronteiras entre dois mundos que sempre inclui o mundo que foi 

ultrapassado e o mundo-alvo a que se vira” (idem, ibidem, p.68).  

A senhora Sofia Avelina Fernandes é conhecida em Helvécia como uma excelente 

contadora de histórias por sua performance ritual artística ao desvelar o universo ficcional do 
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 O termo ficção é entendido nesta discussão como o ato de contar histórias que envolvem o fabulário. 
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fabulário popular com ênfase nos sons, ritmos e gestos das personagens. Ela desenvolve 

alguns aspectos do ritual da “performance rasa
216

” (LIGIÉRO, 1999), expressão estudada por 

Richard Schechner, comportando em seu contar a improvisação, a variação e a diversão. 

Durante a sua performance (com aproximação com a performance rasa), há muita 

produtividade, pois o “eu” observador (ouvinte das histórias) se sente atingido pela 

performance do “eu” que está atuando (o contador da história). Nesse momento, dona Sofia 

torna-se participante do contexto narrado ao ser tocada por sua própria performance. Assim 

pode, junto aos demais, contemplar a situação dramática, o conflito, as emoções do 

personagem que está representando; “irá representar as emoções daquele personagem e, ao 

mesmo tempo, experimentar seus próprios sentimentos sobre aquelas emoções” (LIGIÉRO, 

1999, p.151). 

Quando ouvimos dona Sofia contar histórias, ocorre um “feedback empático” 

(LIGIÉRO,1999) ao fazermos parte do jogo proposto por ela, pois essa griô contadora de 

histórias procura realizar durante a narração uma performance particular, sustentada na função 

fática: “um jogo de aproximação e de apelo, de provocação do Outro, de pergunta, em si 

indiferente à produção de um sentido” (ZUMTHOR (1993, p.222). Ao adotar a função fática 

quando conta suas histórias, dona Sofia realiza o que Zumthor (1993) denomina de atributo da 

ação vocal, ou seja, a performance poética solicita a atenção do crítico.  

Ao narrar, dona Sofia utiliza alguns atributos interessantes e envolventes. Alguns deles 

são o emprego de voz rouca, fanhosa, grave ou melodiosa diferenciando a fala dos 

personagens humanos e animais e as abordagens de ritmos dissonantes, diferenciando o tom 

de suspense ao iniciar a história, bem como a introdução do clímax. Utiliza também silêncios 

exclamativos e interrogativos seguidos de perguntas retóricas, onomatopeias, presença de 

olhares definidores de espanto, sussurros, silêncios, movimento dos olhos e gesticulação de 

mãos e braços que revelam emoção e decepção. Realiza a utilização de gestual emblemático e 

simbólico imitativo das ações das personagens e, por fim, procura o envolvimento e deleite 

com o narrado.  

A voz e o corpo dessa narradora cumprem uma função alegórica no trajeto 

performático de enunciação da poética: 
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 A performance rasa (teoria do rasa) é fundamentalmente oral – através da boca, da mandíbula e do nariz, 

combinando vários sabores e aromas. Acoplam “emoções representadas artisticamente” com espectadores 

sensíveis (Fonte: Ligiéro, 1999, p. 136). Essa performance é estudada por Schechner em suas teorias da 

performance. 
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A voz é uma coisa. Ela possui materialidade. Seus traços são descritíveis e, como 

todo traço do real, interpretáveis. Daí os múltiplos simbolismos, pessoais e 

mitológicos, [...] A voz repousa no silêncio do corpo. Ela emana dele, depois volta. 

Mas o silêncio pode ser duplo; ele é ambíguo: absoluto, é um nada; integrado ao 

jogo da voz, torna-se significante: não necessariamente tanto como signo, mas entra 

no processo de significância. (ZUMTHOR, 2007, p. 85).  

As poéticas vocais, segundo Zumthor (2007), proclamam a memória de um episódio e 

também são uma forma “arquetipal” conectada aos sujeitos pelo sentimento de sociabilidade. 

Dona Sofia, ao proferir sua poética também descreve sobre a sua infância sofrida na 

realização de serviços pesados tais como trabalhar na lavoura (colheita de café e mamão), 

ralar mandioca, torrar farinha e produzir óleo de dendê. Hoje se ocupa mais efetivamente da 

arte de cozinheira e nos intervalos de folgas está à disposição para falar da sua história e 

contar as histórias que aprendeu com a sua avó: 

A minha falecida avó me ensinou a contar muitas histórias. O nome dela era Avelina 

Florzina, mas o povo só tratava de Dominga, era seu apelido. Ela trabalhava na roça, 

fazia roça, plantava seu feijãozinho, fazia uma lavourazinha de mandioca. A gente 

mesmo é que fazia, plantava muita batata, amendoim e tudo... e era assim que a 

gente vivia. A hora de contar histórias era de noite. Ela sentava, vestia uma saia 

comprida e tal... mas contava, que só vendo assim. Contava esses causos
217

. 

 

O momento em que a avó de dona Sofia contava histórias para os netos, mesmo sendo 

o único momento de folga do dia, depois de um dia exaustivo de trabalho, ainda se sustentava 

a presença forte do ficcional mágico e do mistério no contexto narrado. Essas histórias, ao 

serem contadas, se inserem na memória dos ouvintes protagonizadas por um jogo teatral 

carregado de ritualidade simbólica: “vestia uma saia comprida” e “a hora de contar histórias 

era de noite”. Para Ligiéro (1999), as performances incidem na ritualização de sons e gestos, é 

um procedimento ritualizado condicionado/permeado pelo jogo. Para esse autor, os rituais 

atuam como memórias em atuação, reunidas em ação, é uma maneira usada pelos sujeitos 

para lembrarem algo. 

A performance de dona Sofia ao contar essas histórias contempla “a díade eficácia-

entretenimento” (LIGIÉRO, 1999). Para Ligiéro, com base nos estudos de Schechner, a 

eficácia (ritual) e o entretenimento (performances artísticas) não se contrapõem, constituem-se 

polos de atuação sucessiva. A depender do propósito, a apresentação pode ser ritual ou não. 

Caso o propósito seja uma mudança, haverá também o ritual pautado em qualidades tais como 

os resultados, a ligação transcendente, o tempo intemporal (eterno presente), o performer 

possuído, o virtuosismo pouco desempenhado, os comportamentos, os roteiros tradicionais, a 

transformação do eu possível, a participação e crença da audiência, a crítica desencorajada e 
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criatividade coletiva. Em contrapartida, para Ligiéro (1999), se a proposta da performance é o 

prazer, usada simplesmente para divertir, as condições são outras: o foco processa-se no aqui 

e agora, no tempo histórico e/ou agora, no autoconhecimento do performer em controle, no 

virtuosismo fortemente valorizado, nos roteiros e comportamentos novos e tradicionais, na 

transformação do eu improvável, na observação, apreciação e avaliação da audiência, no 

florescer da crítica e da criatividade individual, assim haverá entretenimento. 

Dona Sofia, ao contar histórias, utiliza ora a eficácia (ritual) ora o entretenimento 

(performance artística). Nos dois contos, com eficácia, apresenta a intenção dos resultados 

como proposta de transformação de modos de vida; e, com entretenimento, incita à diversão 

dos ouvintes. Realiza também a ligação transcendental para outras esferas e outras realidades, 

como também foca o aqui e agora para entreter o ouvinte. Às vezes, conecta a plateia na 

participação da história e na crença nos quadros sociais do enredo, bem como deixa os 

ouvintes embebidos pela sua atuação a ponto de somente observar, apreciar ou avaliar. 

Segundo Ligiéro (1999), as performances são formadas nas articulações inventivas da eficácia 

e do entretenimento. O trajeto estético (entretenimento) para o ritual (eficácia) acontece 

quando o público composto por pessoas se transforma em comunidade.  

Os contos populares de animais ou fabulários, lembrados e performatizados por dona 

Sofia Avelina Fernandes, durante a entrevista, não foram contados com a antecipação dos 

respectivos títulos, ambos eram narrados espontaneamente por essa griô contadora de 

histórias sem interrupções entre um enredo e outro; cada texto insurgia junto ao outro como se 

fossem interligados. Levando em conta a necessidade de identificação do corpus durante o 

trajeto analítico, esses contos foram intitulados propositalmente como “A astúcia do cágado” 

(conto de animais ou fabulário – etiológico) e “A fruta desconhecida” (conto de animais ou 

fabulário).  

 

4.2.1.1 O imaginário em “a astúcia do cágado” 

 

No conto mítico-fabuloso “A astúcia do cágado” (anexo V, p.170), a personagem 

título empreende uma ação astuciosa para realizar uma atividade de muita complexidade: 

necessitava participar de uma festa no céu, mas não possuía condições de realizar tal intento. 

Usa a astúcia e se esconde na bagagem do urubu para conseguir chegar ao céu antes dos 

demais animais usando a argumentação de que saíra de casa com bastante antecedência. 

Todos os animais se espantaram ao ver o cágado na festa antes deles. No desfecho da história, 

a festa no céu se encerra, os animais vão embora e o cágado não consegue voltar para casa da 
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mesma forma que chegou ao céu, por isso é jogado de lá e fica com o casco todo quebrado. A 

figura da personagem cágado nesse contexto apresenta alguns elementos chave: os problemas, 

a dificuldade extrema e a superação: 

Teve uma festa no céu, então as caças todinha, os bichos que existe nas matas, então 

combinou que eles iam pra essa festa lá no céu. Aí os bichos todos contentes e tal. 

Eles se reuniu, eles chegaram e encontraram com o cágado, um bicho bem 

devagarzinho. Então os outros achou que o cágado poderia ir e não ir, pois ele é 

muito devagar. O urubu perguntou pro cágado:  

_ Ó, cumpade cágado, você vai pra festa lá no céu? 

O cágado falou assim:  

_ Eu vou! 

Ele virou e falou pra o cágado assim:  

_ Mas ó cumpade, cágado, você vai ter que sair uns dois dias iantes da festa, que do 

modo como você é vagaroso...Você vai ter que sair uns dois dias iantes de nós, pois 

os outros andam rápido, e você... (Trecho da história “A astúcia do cágado”. Anexo 

V, p.161). 

 

Segundo Cascudo (1984, p. 94), “as histórias fabulosas da tartaruga foram difundidas 

pelas mães-pretas, contadoras de histórias, aos indígenas tupis com versões diversas”. Para 

esse autor, as variadas versões do fabulário de grupos de escravos apresentam esse animal 

vagaroso com espaço mais expressivo no universo das histórias contadas que as grandes 

histórias de Anansi.
218

 O jabuti, segundo Cascudo (1984), muitas vezes aparece nas histórias 

como animal inofensivo e retraído, mas nos mitos da língua geral também pode se apresentar 

como vingativo, astucioso, ativo, cheio de humor e amigo de discussão. 

Cascudo (1984) refere-se também ao tom de nasalidade usado pelos negros africanos 

ao falar de seres sobrenaturais ou fabulosos. Dona Sofia, ao personalizar o cágado, reforça 

essa colocação, pois ela articula os sons pelo nariz, utiliza um tom fanhoso e alegórico para 

diferenciar as falas dos bichos. No enredo dos seus contos, “a solução do jabuti é a 

resignação, a tranquilidade teimosa” (idem, ibidem, p. 97, 98). Segundo Faria (1998), o jabuti, 

animal da fauna latino-americana, surge em variadas lendas cosmogônicas indígenas. Para 

esse autor, a obra Macunaíma
219

, de Mário de Andrade, apresenta em seu contexto uma gama 

de alusões a esse animal mítico, duas delas estão centradas na urna com formato de jabuti 

onde é enterrado o filho de Macunaíma e a tartaruga que engole a Muiraquitã. 
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 Anansi é uma aranha caranguejeira, personagem de contos da Jamaica, Guiana Holandesa, Curaçau, Ilhas 

Virgíneas. Fonte: CASCUDO, 1984, p. 95. 
219

 Em Macunaíma, Mário de Andrade utiliza o folclore e as matrizes africanas, indígenas e sertanejas para 

apresentar a ideia de uma identidade brasileira plural, composta de múltiplas origens e elementos. Nesse sentido, 

o autor realizou um amplo estudo acerca da cultura popular brasileira e seu folclore, ambos marginalizados pela 

elite intelectual do país desde os tempos do descobrimento. Essa pesquisa foi idealizada pelo autor com o 

objetivo de definir as particularidades do que é ser brasileiro e, dessa maneira, estabelecer as bases de uma 

corrente estética comprometida com os valores nacionais (Fonte: BARATA; PEREIRA, 2007). 
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Faria (1998) ainda destaca um trecho de Macunaíma, do capítulo VI, em que o herói 

realiza uma ação semelhante a do jabuti de a “Festa do céu”, conto popular semelhante “A 

astúcia do cágado”, texto contado por dona Sofia. Ainda nesse sentido, Faria (1998) esclarece 

que o jabuti, o cágado e a tartaruga fazem parte de forma significativa do contexto da 

mitologia indígena latino-americana. Em se tratando da simbologia desses animais, ele 

acrescenta que esse contexto mitológico guarda similaridades com diferentes culturas, 

simultaneamente incidindo sobre o tema representação do universo ou sua formação. Para 

Chevalier e Gheerbrant (1992, apud FARIA, 1998, p. 170), “certas culturas orientais e 

africanas consideram este animal um símbolo cosmogônico porque tem o casco em forma de 

cúpula, como o céu, e o abdome achatado, como a terra”. 

Em se tratando de simbologias, Gregório (2013), com base nos estudos de Chevalier e 

Gheerbrant (1992), define o termo céu como símbolo quase universal de manifestação direta 

da transcendência, do poder, da perenidade, da sacralidade. É um espaço regulador da 

ordem cósmica que se insere nas fábulas contadas por dona Sofia numa perspectiva 

transcendente de apoio para o evento festivo. As personagens divinas se apresentam como 

sujeitos dotados de poder, atentos à observância das normas e leis a ponto de punir quem as 

infringem:  

Cágado voltava e aí virava de lá e São Pedro tornava a dar acocho no cágado. Aí 

quando inteirou três vezes que o cágado chegou na porta, São Pedro deu um 

empurrão no cágado, cágado desceu do céu pra terra embolado. Veio descendo, veio 

descendo, veio descendo... (Trecho do conto “A astúcia do cágado”. Anexo V, p. 

161). 

 

Percebe-se também, nas sutilezas do griô contador de histórias, que a comunidade de 

Helvécia ainda guarda fragmentos do imaginário da cultura indígena que, segundo Cascudo 

(1984), usavam os mitos de origem naturalmente para explicar as coisas dentro da vida 

assombrosa em que vivia: “Há um halo de respeito. Não há ritual, mas uma veneração, visível 

na maneira grave de narrar o sucesso maravilhoso” (idem, ibidem, p. 98). Nesse sentido, os 

contos populares moralistas utilizam a simbologia do cágado, da tartaruga e do jabuti - 

animais vagarosos, serenos, dotados de inteligência e longevidade - para comportar no 

contexto da história os ensinamentos e congregar os episódios narrados à experiência dos seus 

ouvintes: 

Cágado voltava e aí virava de lá e São Pedro tornava a dar outro acocho no cágado. 

Aí que quando inteirou três vezes que o cágado chegou na porta, São Pedro deu um 

empurrou no cágado, cágado desceu do céu pra terra embolado. Veio descendo, veio 

descendo, veio descendo.... Ele gritou pra quem tava aqui embaixo:  

_ ARREEEEEEEDA!, ARREEEEEEEEDA! ARREDA, QUE VAI PEDRA!  

Ele bateu no chão e o casco dele quebrou todinho. Você não vê que o casco do 

cágado é todo emendadinho, não é? Foi lá daquela queda lá do céu pra terra que São 
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Pedro empurrou ele. Quê que ele fez? Ele foi pegar esse casco, emendou, emendou 

todinho, direitinho, sarou, é que ele ficou com esse casco todo emendadinho assim... 

(Trecho da história “A astúcia do cágado”. Anexo V, p. 161). 

 

Nessa narrativa do fabulário popular contada por dona Sofia Avelina há seres míticos 

e jogos simbólicos que buscam explicar a origem do casco quebrado do cágado. Mello (1987), 

com base nas teorias de João Ribeiro, define o conto etiológico como texto oral indicado e 

imaginado para esclarecer e entender certos aspectos ou caráter de qualquer ente natural 

como, por exemplo, a origem do casco quebrado do cágado.  

As expressões “ARREEEEEEEDA!” e “vuuuuuuum” usadas na história, apresentam 

as mesmas particularidades do narrador Chico Preto, citado por Cascudo (1984) em 

Literatura oral no Brasil. Cascudo, ao ouvir as histórias do senhor Chico, percebeu que esse 

narrador utilizou o prolongamento de vogais como processo de fixação oral no intuito de 

conduzir o ouvinte a um local distante. Dona Sofia realiza praticamente a mesma estratégia ao 

alongar as vogais “e” e “u” com a finalidade de identificar não só a distância da terra e do céu 

como também a velocidade da queda do cágado. Ela realiza, nessa verbalização sonora, 

variadas repetições, pausas enfáticas de suspense (no final do alongamento das vogais), faz 

gesticulações de mãos e braços (apontando ora para o céu ora para a terra). Cascudo 

argumenta, com base nos estudos de Barbosa Rodrigues, que o costume de demorar a 

pronúncia de uma palavra visando identificar uma demora, distância ou tempo é uma 

característica presente nos índios tapuios contadores de histórias.  

A queda prologada do cágado é contada em vários contextos com características 

distintas. Cascudo (1984) enfatiza que não há muita diferença no processo de exposição, ou 

seja, “a prosódia, a crítica, a maneira de comentar o destino final do conto, o timbre que vai 

emprestando aos imaginários componentes do dramatis personae, constituem o elemento 

regionalista, o copyright local” (idem, ibidem, p. 242). Para esse autor, o conto popular-

tradicional quase sempre é exibido sob um disfarce literário. Pela escuta dele, os ouvintes 

aproveitam o tema para uma reelaboração intelectual, empregando vestimenta literária nova 

aos ouvintes atentos.  

Mário de Andrade consegue reunir vários contos populares orais para abrigá-los na 

escrita de Macunaíma. Para Faria (1998), em Macunaíma há a referência à lenda do jabuti 

que precisava ir a uma festa no céu somente designada a animais alados. O narrador dessa 

rapsódia descreve que o jabuti consegue convencer o urubu a levá-lo, no entanto a ave não 

aguenta o peso do animal e o solta durante o voo. Com a queda, o jabuti quebra seu casco em 

diversos pedaços e necessita colá-lo. Mário de Andrade, ao utilizar esse conto popular no 
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enredo do seu livro, faz uma analogia desse contexto mítico com a constituição da cultura 

brasileira bem como com a do caráter do brasileiro e com a formação da cultura latino-

americana. Essa comparação depreende da formação de uma cultura composta de variados 

pedaços de inúmeras culturas, que constituem um complexo mosaico, assim como se 

apresenta o casco do jabuti, da tartaruga e do cágado. 

O conto popular “A astúcia do cágado”, contado por dona Sofia, assemelha-se à 

versão usada por Mário de Andrade. A diferença incide na forma como o casco do cágado é 

quebrado, ou seja, o narrador de Macunaíma descreve a queda do cágado ainda no caminho 

da festa no céu enquanto dona Sofia conta a façanha da queda após o término da festa. Nesse 

sentido, Mello (1987) reforça que a literatura oral é um veículo mantido e transformado na 

memória dos seus portadores. Ou seja, ao longo dos anos cada contador de histórias 

acrescenta algo à versão antiga da narrativa e permite a perpetuação dos textos atualizados. 

Nesse contexto de atualização e contextualização da literatura oral, a realidade 

material e a natureza simbólica se complementam, pois dona Sofia, ao contar histórias, opera 

por meio de símbolos. Ela, pela tradição oral, “evoca o passado através do recurso do 

encantamento, tornando-o significativo na contemporaneidade” (LIMA, 2003, p. 63).  

 

4.2.1.2 O universo fabuloso de “a fruta desconhecida” 

 

Para Cascudo (1984), nos contos populares brasileiros não se adota um modo 

exclusivo para conduzir quaisquer personagens. Para ele, o narrador acompanha a história de 

todos os personagens até findar a narração, e esta apresenta vivacidade, entusiasmo e paixão. 

A história é contada pelo sujeito quando este se dispõe a “viver-lhe a vibração incontida, [..] 

Não há um cânon para os  processos de entoação, divisão de períodos, fases do enredo” (idem, 

ibidem, p. 232).  

O conto fabuloso “A fruta desconhecida” narra a história dos animais de uma floresta 

que convivem diretamente com a fome. Nesse espaço, há uma árvore com frutas 

aparentemente deliciosas, mas que não devem ser comidas, pois não se sabe o nome nem a 

procedência do alimento. Apenas a onça sabia o nome da fruta, portanto comeria a vontade 

sem se preocupar com os demais. Para conseguirem matar a fome, os animais foram 

instruídos a procurar Deus no intuito de descobrir o nome da fruta e se ela poderia ser comida 

sem prejuízos à saúde deles. Nesse trajeto ao céu, os animais que conseguiram descobrir o 

nome da fruta, ao chegarem a terra e se depararem com a onça, por medo, acabavam 
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esquecendo o nome da fruta e a mensagem de Deus antes de adentrarem a floresta. Somente o 

cágado realiza a tarefa com eficácia e consegue acabar com a fome na floresta. Nesse 

contexto de realidade virtual, o narrado envolve o tema fome que só consegue resolução 

mediante a astúcia e a inteligibilidade do cágado:  

Teve um tempo que existiu que nas matas faltou comida para os animais. Então, 

existiu um pé de árvore que estava carregadinho de fruta, mas só que quem sabia o 

nome dessa fruta era só a onça, e a onça é um animal grande, e ela não queria 

participar pra os outros animais o nome da fruta pra eles não juntar e comer tudo de 

uma vez. Aí ficou nessa. Os outros com vontade de comer a fruta, viu! Com medo se 

a fruta era veneno e preguntava a ela e ela dizia que não sabia o nome da fruta. Ela 

ia lá enchia a barriga dela e os outros não. Quando deu um dia, os outros animais 

combinou que eles não tava mais aguentando de vontade de passar a comer, que era 

pra eles ir lá no céu, preguntar a Deus cuma era o nome dessa fruta. Eles não 

sabiam, o que eles fez? Eles chegou e participou pra onça. (Trecho da história “A 

fruta desconhecida”, Anexo VI, p. 164). 

 

Pepetela em A parábola do cágado (1996) apresenta o cágado velho como símbolo 

da sabedoria e do tempo angolanos (alegoria do tempo). Assim como nos contos fabulosos de 

dona Sofia, Pepetela insere esse animal no seu romance como mensageiro do saber ancestral 

ao passo que paralisa o tempo para conjeturar acerca da tradição e da modernidade. O 

imaginário social angolano é tecido em A parábola do cágado após a guerra civil, já o 

imaginário de Helvécia é apresentado alegoricamente em “A fruta desconhecida” e “A astúcia 

do cágado” carregando as adversidades e incongruências do tempo antigo. Pela memória, 

dona Sofia integra a figura do cágado como animal representativo e respeitável no contexto 

das histórias contadas em Helvécia. Dessa forma, consegue costurar os retalhos identitários 

que compõem e organizam o imaginário sociocultural dessa comunidade. 

Para Iser (1999), ao avaliar o mundo representado no texto somente como se 

constituísse realidade, o próprio mundo empírico se decompõe num espelho, norteando o 

receptor para o entendimento de algo que não existe e admitindo que esse inexistente seja 

imaginado como se constituísse realidade. A essa ação, Iser denomina de “realidade virtual”. 

Nos dois contos narrados por dona Sofia, a realidade virtual opera de forma significativa nas 

seguintes ações: a ida dos animais da floresta ao céu para conversar com Deus no intuito de 

resolver o problema da fome (“A fruta desconhecida”) e a queda do cágado do céu até a terra 

com consequências mínimas de danos (“A astúcia do cágado”). 

A moral de “A fruta desconhecida” parece apontar para a perspectiva de reflexão da 

“realidade virtual” (ISER, 1999) no sentido de os receptores ouvintes entenderem o próprio 

mundo empírico se decompondo em espelho para imaginar o inexiste como se fosse real, ou 

seja, visualizar o trajeto de resolução dos dramas dos sujeitos pobres e desprovidos de poder, 

vivendo problemas existenciais e sociais. O desfecho feliz pode ser chamado também de 
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“realidade virtual” (ISER, 1999) ao se configurar no quadro de argumentação do 

aconselhamento e da perspicácia do contador para que o ouvinte entenda que a situação 

conflituosa pode ser resolvida por qualquer pessoa se houver engenhosidade e astúcia. 

Segundo Benjamin (1994), quando se aconselha também se faz uma sugestão sobre a 

continuação da história que está sendo narrada. Em outra perspectiva, a linguagem simbólica 

das narrativas orais revela-nos, com sabedoria, acerca da realidade circundante e das 

determinações da existência. 

_ É, cágado! O nome da fruta, cágado, é jabilumalitumaculetê, pode comer que não 

faz mal!  

_ Como é que é, Deus?  

_ É jabilumalitumaculetê, pode comer que não faz mal!  

_ Como é que é, Deus?  

_ É jabilumalitumaculetê, pode comer que não faz mal!  

_ Ó, Deus, São Tomé pra parar de crer é três vezes!  

Quer dizer que é três vezes. Ele não preguntou não é três vezes? No derradeiro ele 

falou essa palavra e ele saiu... Quando ele alcançou aquele lugar que a onça ficava 

escondida, a onça pulou no meio da estrada e gritou:  

_ Eh, cumpadre cágado, cuma é que é o nome da fruta, cumpadre cágado?  

_ O nome da fruta cumpadre onça é jabilumalitumaculetê, pode comer que não faz 

mal!  

_ Eh, cumpadre cágado, cuma é o nome da fruta?  

_ Jabilumalitumaculetê, pode comer que não faz mal!  

_ CUMPADRE CÁGADO, CUMA É QUE É O NOME DA FRUTA?  

_ É jabilumalitumaculetê, pode comer que não faz mal!  

_ Pode passar, cumpadre cágado, que com você eu não pude mesmo não! (Trecho de 

“A fruta desconhecida”, anexo VI, página 164). 

 

Em “A fruta desconhecida” parte do enredo utiliza a referência simbólica ao número 

três. O cágado realiza a pergunta a Deus sobre o nome da fruta por três vezes e também foi 

inquirido pela onça sobre essa fruta da mesma forma. Mesquita (2012) acrescenta que a 

sabedoria popular crê na capacidade mágica do número três. Em variadas atribuições, esse 

elemento simbólico é recebido como universal ao apresentar a união da ordem espiritual com 

a intelectual. Para esse autor, pode-se concluir que: 

o numeral em causa surge como um símbolo cuja alçada é universal, estando 

presente na metafísica, em toda a ação do homem e na complexidade da natureza. 

Representa a síntese perfeita entre o homem, o céu e a terra. Daí que surja, muitas 

vezes, nos contos de fadas, associado aos diferentes momentos do desenvolvimento 

humano e da consciência, mas sem nunca pôr de parte o seu cariz mágico e 

transcendente (MESQUITA, 2012, p.4). 

 

Nesse sentido, em “A fruta desconhecida” a presença do número três se apresenta na 

inquirição a Deus pelo cágado (“Como é que é, Deus?”), na inquirição da onça ao cágado 

(“Eh, cumpadre cágado, cuma é o nome da fruta?) e na resposta de Deus às perguntas (É 

jabilumalitumaculeté, pode comer que não faz mal!). Já em “A astúcia do cágado”, o número 

três se manifesta na pergunta de São Pedro ao cágado (“_Ó cágado, você não vai embora, 
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não?”), no número de vezes que o cágado chega à porta do céu (“inteirou três vezes que o 

cágado chegou na porta) e na narração da contadora de histórias sobre a queda do cágado 

(“Veio descendo, veio descendo, veio descendo...”). Esse contexto de repetições enfáticas é 

explicado pela definição da simbologia do número três: 

O três é um número do Céu. Seu significado simbólico universal remonta à tríade 

elementar vivenciada na complementação produtiva do homem, da mulher e do 

filho. O três também fundamenta inúmeros sistemas e estruturas de pensamento; 

assim, o cristianismo, por exemplo, conhece as três virtudes: fé, amor e esperança. 

(LEXIKON, 1997, apud GREGÓRIO, 2013). 
 

A ligação entre o número três e o céu nesses contos remete, amiúde, ao simbolismo da 

magia e da perfeição no que se refere às ações de um animal considerado aparentemente tão 

frágil, mas retratado como peça chave no quadro de hegemonia da floresta. Segundo Mesquita 

(2012), essa repetição das três vezes está fortemente ligada à intercessão divina. Em “A fruta 

desconhecida” a referência e a reverência a Deus é notadamente percebida nos seguintes 

trechos: “_ Bom de vocês ir lá perguntar a Deus, né?” / “E eles participou pra Deus o que a 

onça fazia”. Nessas duas expressões, a figura de Deus se insere como o ser apaziguador, 

supremo, divino, poderoso a ponto de se figurar como intercessor dos animais da floresta 

pertencentes ao grupo não hegemônico no intuito de sanar os problemas terrenos.  

No conto “A astúcia do cágado”, em analogia a uma passagem da bíblia, a personagem 

cágado profere: “Ó, Deus, São Tomé pra parar de crer é três vezes!”. Nessa expressão, a 

simbologia do número três entrelaça dois contextos bíblicos distintos: a dúvida do apóstolo 

Tomé em relação à ressurreição de Jesus Cristo e a referência ao apóstolo Pedro
220

 ao negar 

por três vezes que conhecia Jesus. O que prevalece nessa assertiva não é a alusão somente a 

duas passagens da bíblia (mescladas, como se fossem uma só passagem), mas a simbologia do 

número três ao denotar elementos mágicos e transcendentes figurados na ação do cágado no 

conjunto contextual da história. Percebe-se, nessa passagem de “A fruta desconhecida”, a 

presença forte do “ato de seleção” (ISER, 1999), pois esse contexto alude a outros textos 

(trechos da Bíblia), determinando a presença da intertextualidade. Para Iser (1999, p. 69), essa 

“associação de textos aumenta a complexidade do jogo, pois alusões e citações ganham nova 

dimensão tanto no que refere ao seu contexto de origem quanto em relação ao novo contexto 

que se inserem”. Compreende-se, nos contos de dona Sofia, a convivência de dessemelhantes 

alocuções que despontam seus relativos contextos numa alternância, também chamada por 

Iser (1999) de “fade-ins e fade-outs”.  
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 A negação de Pedro pode ser encontrada em “A Bíblia Sagrada” nos seguintes livros: (Jó 18, 17); (Mateus 26, 

71-72) e (Mateus 26, 73-74). 
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Na expressão “O cágado saiu, saiu, saiu o cágado, até que ele chegou lá no céu”, dona 

Sofia realiza novamente a repetição por três vezes (verbo sair) com conotações semelhantes às 

interpretações dadas por Mesquita (2012) – a de magia e de transcendência - mas com ênfase 

maior na distância percorrida pelo animal vagaroso até a chegada ao céu, um caminho 

longínquo.  

Outro aspecto interessante observado no corpus desse conto do fabulário é a inserção 

do provérbio popular – outro gênero da literatura oral: “quem corre cansa, quem anda devagar 

se alcança”. Zumthor (1993) esclarece que os provérbios foram mais identificáveis em textos 

dos séculos XIV, XV e XVI, bem como elucida acerca da inserção desse gênero em tantos 

outros gêneros
221

 literários. Para Mello (1987), com base nos estudos de Algirdas Julien 

Greimas, esse texto da literatura oral abriga algumas características formais específicas, assim 

como o caráter formal arcaico na construção devido a alguns fatores: ausência de artigo em 

sua composição, omissão de antecedente e não observância da ordem convencional das 

palavras. Também adota como construção sintagmática o uso do presente do indicativo 

(“corre”, “cansa”, “anda”, “alcança”) e a estrutura rítmica binária (oposição da 1ª oração em 

relação à segunda). Nessa estrutura binária, a repetição de palavras para iniciar orações 

antitéticas (“quem”) reforça o uso de oposições no plano léxico.  

Para Zumthor (1993), o provérbio aponta com mais detalhes as raízes em que imerge 

toda dicção formular nas tradições de um universo de oralidade. Para ele, esse gênero da 

literatura oral é 

Didático sem ser dogmático, constatando mais do que ordenando; metafórico, mas 

breve e sintaticamente reduzido ao essencial; visando ao universal através do 

concreto; cruzamento e ponto de convergência, o provérbio constitui a manifestação 

primária, tanto antropológica quanto linguística, do formulismo (ZUMTHOR, 1993, 

pp. 197,198).  

 

O formulismo presente nos provérbios é descrito por Zumthor (1993) como ocorrência 

tanto da forma como da ideia, cujo sentido é percebido no contexto em que é pronunciado: “a 

voz que o pronuncia em performance é, assim, ficticiamente abstraída das circunstâncias 

concretas em que é percebida, de algum modo mitificada” (idem, ibidem, p. 198). O contexto 

em que o provérbio inserido no conto de dona Sofia se apresenta, contempla não só a forma 

simples, curta, direta, didática, metafórica, como também exibe na ideia principal a 

argumentação da personagem cágado quando figura discursivamente as qualidades atribuídas 

ao animal vagaroso na conquista dos seus objetivos. Ou seja, nessa argumentação o animal 
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 O canto cortês é um exemplo de gênero literário tocado pelo provérbio. Fonte: Zumthor (1993). 
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veloz aparece associado ao cansaço breve; e o lerdo, por não ser precitado, pode almejar seus 

intentos mais facilmente. 

O uso desse gênero literário (provérbio) dentro de outro gênero (fábula) parece 

proposital se levarmos em conta que a fábula carrega vestígios de discursos moralizantes 

naturalmente. Ao proferir esse provérbio, a contadora de histórias dona Sofia realiza uma 

“dimensão utilitária” (BENJAMIN, 1996). Benjamin define essa dimensão como a 

capacidade do narrador de apresentar na história um ensinamento moral por meio de 

provérbios. Ao usar o provérbio no discurso da personagem central do conto, dona Sofia faz 

“uma sugestão sobre a continuação de uma história que está sendo narrada” (BENJAMIN, 

1996, p. 200) e sobre a continuação das histórias de vida dos seus ouvintes.  

Em vista do que foi discutido em “A fruta desconhecida”, observa-se que a inserção na 

narração do senso prático, da experiência dos ouvintes é uma tática persuasiva da contadora 

de histórias para dar conselho. O fluxo de linguagem simbólica desse conto retrata a figura 

dos animais implantada no enquadramento de esquemas organizacionais de hierarquias, posto 

que o contexto social (a floresta) no qual os animais estão inseridos confirma a existência de 

um aparelho hegemônico dirigido pela onça. A onça compreende a figura dominadora e forte, 

no entanto pode ser dominada com aparelhagens distintas: passividade, vagarosidade, astúcia 

e inteligência. Com isso, percebe-se que podemos compreender o contexto desse conto 

retratado como um modelo abstrato de sociedade ideal, um modelo cultural mítico aberto ao 

processo integrador de sociabilidade. Para Lima (2003) a escuta da tradição permite-nos 

compreender as narrativas orais como “metáforas históricas de uma realidade mítica” (idem, 

ibidem, p. 47). Pode-se, assim, entender a fábula contada por dona Sofia como uma 

linguagem carregada de encantamento fundido na história local por meio de símbolos – 

alegorias e metáforas. Com isso, a história passa a adquirir sentido para os seus ouvintes e, 

por sua vez, proporciona a eles os sinais auxiliadores para interpretação do narrado. 

 

 

4.2.1.3 O imaginário e a sequência narrativa dos contos fabulosos 

 

Os enredos das histórias de dona Sofia inserem também a chamada “sequência 

narrativa” (TODOROV, 2006). Todorov descreve essa sequência inserida em cinco macro 

proposições, mas, segundo o autor, nem sempre os textos ficcionais comportam todas elas. A 

primeira é a situação estável inicial. Nesse caso, nos dois contos de dona Sofia essa sequência 

é negada. A narradora, propositalmente, descarta essa macro proposição para dar conta do 
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elemento perturbador como preponderante na articulação inicial do enredo. A segunda é a 

força que a vem perturbar. Em “A fruta desconhecida” a força que vem perturbar é a fome. 

Em “A astúcia do cágado”, essa força se insere na própria característica do animal 

protagonista (“lerdo”) frente aos tantos atributos positivos dos demais animais da floresta. A 

terceira corresponde ao estado de desequilíbrio resultante. O desequilíbrio resultante da fome 

é o desejo de romper barreiras, assim como em “A fruta desconhecida” na ida ao céu para 

perguntar o nome da fruta a Deus, mesmo sabendo que enfrentaria a figura ameaçadora da 

onça no retorno. Já em “A astúcia do cágado” o desequilíbrio resulta quando o cágado não 

consegue retornar do céu e foi jogado de lá, ficando com o casco todo quebrado.  

A quarta é a força em sentido inverso que vem restabelecer o equilíbrio. Nos dois 

contos não há restabelecimento do equilíbrio; há a busca pelo equilíbrio ainda não existente, 

pois a narradora omite a situação estável inicial. O equilíbrio consegue ser estabelecido em “A 

fruta desconhecida” quando o cágado apresenta astúcia e inteligibilidade na resolução do 

problema da fome. A última corresponde ao novo equilíbrio estabelecido. Nos dois contos 

não há novo equilíbrio, apenas existe a conquista de um equilíbrio não existente. Em “A fruta 

desconhecida” a fome é suprimida e os animais sentem-se participantes do quadro social da 

floresta; e em “A astúcia do cágado” esse novo equilíbrio não está presente, seu casco 

mantém-se quebrado ao longo dos anos. 

Nesse contexto narrativo, é importante destacar a presença da “intriga mínima” 

(TODOROV, 2006) nos dois contos que incide no acesso de um equilíbrio a outro. Dona 

Sofia, ao inserir a ação de uma força conduzida em sentido inverso (a astúcia), apresenta um 

equilíbrio que não foi descrito anteriormente. Pode-se entender que, com a omissão da 

primeira macro proposição (a situação inicial estável), a contadora de histórias reforça, 

inicialmente, a inserção dos personagens em situações iniciais de instabilidade em busca do 

equilíbrio. Dessa forma, a adversidade cotidiana parece compor a situação inicial de todas as 

suas histórias e também as histórias de Helvécia no passado.  

O contexto dos contos populares de dona Sofia Avelina é configurado junto a temas 

recorrentes e elementos mágicos chave para compreensão e reiteração do imaginário de 

Helvécia. Nesse sentido, a conquista do equilíbrio em “A fruta desconhecida” instala-se na 

supressão da fome intensa na floresta por meio à astúcia do cágado; e em “A astúcia do 

cágado”, a fraqueza e lerdeza, componentes considerados muitas vezes sem destaque para a 

sociedade, ganham relevância ao serem associados à esperteza. Todos os heróis desses contos 

são configurados na imagem suposta de animais fracos que são recompensados somente se 



141 

 

forem espertos. Estes elementos admitem o rompimento de estruturas hierarquizantes de 

poder. Por tal perspectiva, a presença da moral nessas histórias conduz ensinamentos de 

resignação, paciência, passividade e astúcia na resolução dos infortúnios que se estabelecem 

em vários contextos.  

Talvez a moral desses dois contos possa ser entendida na seguinte assertiva: Mesmo 

sendo frágil ou pobre você pode vencer! Em “A fruta desconhecida”, a presença do desfecho 

feliz - envolvendo animais comuns desprovidos de poder e força - parece mascarar as relações 

de conflito, atrocidade e injustiça com as quais convivem alguns grupos e seus pares; no 

entanto, o ato de contar essas histórias intenta também ensinar aos seus ouvintes-crianças que 

o rompimento com as lideranças opressivas dotadas de poder pode ser realizado por sujeitos 

comuns despojados de força e de riqueza. Nessas histórias, “observa-se com frequência a luta 

do bem contra o mal, dos fracos contra os poderosos e, quase sempre, a vitória do bem, da 

justiça, da humanidade, da bondade” (MELLO, 1987, p. 485). 

Os dois contos populares de dona Sofia representam a mesma inquietação em seus 

enredos: a perspectiva de conquistar objetivos que possam preencher as indigências do fraco e 

do pobre. Outra interpretação deve ser dada para esses enredos ao realizar a inserção do 

imaginário narrativo junto aos múltiplos entraves vivenciados no contexto social da narradora 

e de seus ancestrais. Também marcam densamente nessas histórias o quadro de lutas, 

sofrimentos e vitórias que representa a constituição de uma identidade cultural própria das 

personagens fictícias espelhadas nas personagens reais.  Segundo Lima (2003), desse contexto 

visivelmente fantasmagórico de milagres, os contadores de histórias criam “não apenas os 

sentidos para a história que vivem, mas também formam ali constelações de valores e 

moralidades que fazem mover suas atividades práticas” (LIMA, 2003, p. 46). Segundo essa 

autora, a noção de mito-práxis assemelha-se à eloquência do encantamento. 

Em vista do que foi discutido, os contos populares de dona Sofia Avelina contemplam 

construções simbólicas significativas para explicar suas práticas cotidianas, bem como oferece 

a possibilidade para novas concepções e novas invenções. Junto à produção oral dos contos, 

usa a “encenação (enactment)” (ISER, 1999) para abrir possibilidades de “uma condição 

transcendental que permite perceber algo de intangível, propiciando ao mesmo tempo a 

experiência de alguma coisa que não se pode conhecer” (ISER, 1999, p.77). O texto do 

passado é atualizado por ela no presente para aludir a condutas morais, éticas e religiosas que 

serão seguidas ou não pelos novos ouvintes da contemporaneidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os fatos lembrados em Helvécia fornecem dados díspares instalados no mesmo 

espaço. Cada habitante conta a história do lugar com pinceladas de particularidades, uns mais 

envolvidos com certa ancestralidade sofrida (o do cativeiro e os funcionários da Bahia-

Minas); outros mais ligados ao contexto vitorioso (os colonos e os ferroviários). Todos 

reportam a um tempo anterior, confrontam-no com o presente e tecem histórias desses rumos 

levando em conta, sobretudo, as vivências, a religiosidade, as práticas cotidianas e as 

tradições para reafirmação da identidade cultural da comunidade, que funciona, segundo 

Castells (2007) como instrumento da consciência, movimentando ações e autopercepções. 

Pesquisar os ecos da memória emitidos pelos moradores mais velhos dessa 

comunidade, cognominados neste estudo ora como narradores anônimos ora como griôs, 

possibilitou entender algumas particularidades das práticas culturais e modos de vida desse 

grupo. O trabalho com o conteúdo das narrativas orais transcritas, ficcionais e não ficcionais, 

e a documentação escrita sobre esse distrito permitiu o entendimento de parte dos dados do 

passado dessa comunidade e a percepção dessas informações no presente, bem como os 

diferentes saberes e fazeres descritos pelos entrevistados inseridos em tempos de natureza 

diferente. 

Os relatos das memórias divididas sobre a época da Colônia Leopoldina e a época da 

antiga estação de trem de ferro Bahia-Minas, bem como a narração dos textos da literatura 

oral contribuíram para a realização do trabalho de identificação da “identidade cultural em 

construção” (HALL, 2009) dessa comunidade de remanescente de quilombo. Nos relatos dos 

moradores mais antigos, percebe-se o interesse em valorizar as suas práticas culturais (festas, 

danças e rezas), dando ênfase às reinvenções e recriações das atividades de outrora, 

comportando nesse trajeto a tradição seletiva. 

Na memória desses narradores anônimos de Helvécia ecoam as histórias dos avós ou 

bisavós escravos ou colonos da época da Colônia Leopoldina, assim como as histórias de 

formação desse distrito (mitos de fundação). Essa lembrança contempla os relatos das 

trajetórias pós-colonização até a conquista do reconhecimento desse distrito como 

comunidade quilombola, ação realizada pela Fundação Cultural Palmares em 2005. Percebe-

se que a criação de associações antes realizadas nos quilombos do passado e hoje em Helvécia 

(Associação Art Bahia, Associação Quilombola e Associação da Agricultura Familiar) 
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permitiu a esse grupo a conquista de alguns projetos significativos idealizados na 

comunidade, no entanto, há ainda muitas benfeitorias pendentes.  

Em Helvécia, muitos desses benefícios foram empreendidos por mulheres da 

comunidade: artesã, parteira, mãe de santo, líderes na organização de eventos culturais, 

líderes de associações, entre outras. Elas, em grande número, assumem papéis de relevância 

na execução de projetos em prol da comunidade e na manutenção das tradições desse grupo 

quilombola. Exemplo disso é a figura de dona Faustina na liderança da apresentação da dança 

Bate Barriga – manifestação cultural da comunidade. A performance ritual visível nesse 

quadro festivo abrange a “experiência de camaradagem ritual de communitas” (LIGIÉRO, 

1999, p.68). Essas communitas são visíveis quando dona Faustina integra nesse contexto um 

anseio de solidariedade de grupo, suscitada durante o ritual. Nesse momento se concretiza a 

chamada communitas espontânea, pois a griô dançante incorpora a transferência de calor 

humano para os outros participantes do grupo. 

Entende-se, então, as narrativas orais coletadas em Helvécia como textos carregados 

de abordagem fragmentária, no entanto, ao serem analisados, desvelam o contexto dos seus 

narradores e, como circuito de representação, abrem possibilidades para socializar com os 

ouvintes acerca de vários acontecimentos e  intervêm na cultura e, consequentemente, na 

história do grupo narrador. As discussões da teoria interpretativa de Geertz (1989) foram 

muito importantes para tentar compreender as narrativas orais de Helvécia como textos que se 

situam além da simples análise comparativa de particularidades análogas. O avançar da 

análise propiciou entender esses textos inseridos no quadro de alterações, de conservação no 

tempo e no espaço, no sentido de prosseguimento ou não da tradição, pelas acomodações e 

atualizações, da inserção da sobrevivência e do porvir de outras narrativas orais. 

Neste estudo, intentou-se perceber os processos de hibridação cultural na comunidade 

de Helvécia, erigida em torno da antiga colônia Leopoldina, formados por colonos e escravos 

e como tais ações puderam ser entendidas, visando formar o perfil identitário do grupo. 

Verificou-se que as narrativas orais produzidas por esses narradores inspiraram seus 

moradores na formação sociocultural e até, de uma maneira ou de outra, no sentir-se pertencer 

ao grupo.  

Os sujeitos narradores de Helvécia, ao contarem suas histórias, rememoram os 

símbolos que norteiam suas práticas culturais e sociais. Os contos fabulosos performatizados 

por dona Sofia Avelina, as histórias de parteira e os mitos contados por dona Maria da 

Conceição, o ensinamento de práticas artesanais com o cavaco de eucalipto das artesãs e os 
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relatos do contexto do Candomblé da mãe de santo dona Maria da Conceição dos Anjos 

utilizam a lembrança e a representação para alimentar o imaginário da comunidade e 

explicitar sobre o conjunto social. Nesse contexto, ao recordar/contar os contos fictícios, dona 

Sofia não se instala como produtora de abstrações, fantasias, contemplações e êxtases face à 

natureza circundante; pelo contrário, essa mulher - cozinheira, lavradora, contadora de 

histórias – fala da vida em Helvécia, bem como o sofrimento iniciado desde cedo nas labutas 

desgastantes desse cotidiano.  

Com isso, nas histórias de dona Sofia, de dona Maria da Conceição, de dona Maria da 

Conceição dos Anjos, de dona Antônia, de dona Faustina, do senhor Manoel Aranha, do 

senhor Manoel Reis, do senhor Constantino, do senhor Manoel Constantino, do senhor 

Reginaldo e de tantos outros narradores anônimos de Helvécia, “se há devaneio, que cria o 

maravilhoso das histórias míticas e lendárias, também há a devoção ao trabalho que gera a 

tensão presente nas histórias orais de vida” (FERNANDES, 2007, p. 156). Nesse sentido de 

abordagem do literário, Fernandes (2007, p. 156) argumenta que a estética está diretamente 

relacionada à ética, não são conceituações incongruentes, mas complementares, e até 

provenientes de uma gênese comum. Para o autor, quando postas em ação abandonam a noção 

de conceitos e passam a ser práxis - a práxis do sujeito e de sua história. 

O mítico-real coexiste conjuntamente nas narrativas orais de Helvécia e, assim, 

entende-se que a função sociocultural desses textos orais está inserida no processo de 

reativação da memória e construção/reafirmação da identidade cultural. A prática cultural dos 

narradores de Helvécia ao recorrerem à tradição permite a invenção de táticas de ação e de 

justificativas contra os prováveis infortúnios no avançar do tempo. O senhor Manoel ao falar 

sobre a prática da reza e a benzedura exercida por seus antepassados, os líderes da festa dos 

Mouros e Cristãos ao descrever esse ritual festivo, o senhor Reginaldo e o senhor Constantino 

ao detalharem os aprendizados e labutas da época da Bahia-Minas e dona Maria da Conceição 

dos Anjos, ao recorrer às raízes do Candomblé para falar do ensinamento transmitido 

oralmente pelas mães de santo aos seus filhos de santo contribuem para pensar a cultura de 

Helvécia como “memória” (LOTMAN, 2000). 

Nesse sentido, a contribuição dos griôs dessa comunidade insere-se, desse modo, no 

quadro das discussões de Lotman (2000) sobre a cultura como memória. Ou seja, o registro da 

memória desse local, do já vivido pela coletividade está diretamente ligado à experiência 

histórica passada. Para Lotman (2000, p. 173) “cada cultura crea su modelo de la duración de 

su existência, del carácter ininterrompido de su memoria”. 
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As narrativas orais de Helvécia, contadas ora com eficácia ora com entretenimento, em 

uma perspectiva hermenêutica, expedem situações relacionais que configuram o estar do 

homem no mundo e a relação deste com sua cultura. Os trajetos culturais revelam as escolhas, 

os costumes e as estruturas de poder, bem como as relações imbricadas nessa e dessa 

estrutura. Os sujeitos e seus textos culturais construídos estão diretamente vinculados às “teias 

de significados” (GEERTZ, 1989), ou seja, buscam significados, explicações plausíveis, no 

intuito de informar, educar e aconselhar aos seus ouvintes.  

Quer acreditar-se, desse modo, que a grande contribuição desta pesquisa para a área de 

letras com ênfase nos estudos interdisciplinares, figura-se no entendimento das narrativas 

orais de Helvécia como “textos culturais” (LOTMAN, 2000) carregados de experiências e 

vivências dos moradores dessa comunidade quilombola. São “histórias de vida” como destaca 

Todorov (2006) e também histórias do imaginário que ecoam junto à performance escrita 

(transcrição) ou oral.  

No conjunto das histórias de Helvécia, podemos tirar várias lições de vida ao escutar 

os relatos das experiências dos atores sociais dessa comunidade. E esse contar vem carregado 

de sons articulados onomatopaicos como os de dona Maria da Conceição (“CRI CRI CRI 

CRI”), do senhor Manoel Aranha (“ROOMMMM”), e do senhor Reginaldo (“PIPIPIIIIIII”) 

que funcionam também para encantar e envolver o ouvinte no mundo da história.  

Nessas histórias, as personagens podem ser o próprio narrador como bem descreve 

dona Maria da Conceição (“Eu vi aquela tochona de fogo”/ “Aconteceu comigo”), ou seus 

parentes, como relata o senhor Manoel Aranha (“Diz ele que viu machado bater lá no mato”), 

bem como as imagens arquetípicas junto a uma cadeia de seres do imaginário. Como comenta 

Barthes (2008), as narrativas do mundo são inumeráveis, tanto podem ser alimentadas pela 

elocução articulada, oral ou escrita, pela imagem, fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mescla 

disposta de todos estes conteúdos. Elas, segundo o mesmo teórico, encontram-se no mito, na 

lenda, na fábula, no conto, na novela, na epopeia, na história, na tragédia, no drama, na 

comédia, na pantomina, na pintura e na conversação.  

Em vista do que foi discutido, entende-se que o trajeto narrativo de Helvécia é pautado 

de histórias que contam sobre as pessoas da comunidade e a identidade cultural local. Por fim, 

parafraseando Arias (2002), a cultura desse lugar não deve ser vista somente pelas suas 

manifestações, é imprescindível que haja a realização de uma abordagem sistêmica 

enxergando-a também no nível das representações simbólicas. Estas são as que edificam o 

acumulado social da vivência de Helvécia pela construção da memória coletiva.  
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ANEXO I 

 

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES 

PORTARIA N 7,  DE 6 DE ABRIL DE 2005 

 

O Presidente da Fundação Cultural Palmares, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo art. 1º da Lei n.º 7.668 de 22 de Agosto de 1988, art. 2º, §§ 1º e 2º, art. 3º, § 4º do 

Decreto n.º 4.887 de 20 de novembro de 2003, da Portaria Interna da FCP n.º 06, de 01 de 

março de 2004, publicada no Diário Oficial da União n.º 43 de 04 de março de 2004, Seção 1, 

f 07, resolve: 

Art 1° Registrar nos Livros de Cadastro Geral n.º 002 e 003, Certificar que conforme 

Declarações de Auto-reconhecimento e os processos em tramitação nesta Fundação Cultural 

Palmares, as Comunidades, a seguir, são REMANESCENTE DOS QUILOMBOS: 

I.Comunidade de Velame, localizada no município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia 

Sul, Livro 002, registro nº. 116, f. 21; 

II.Comunidade de Cangume, localizada no município de Itaoca, Estado de São Paulo, Livro 

002, registro nº. 122, f. 27; 

III.Comunidade de Morro Seco, localizada no município de Iguape, Estado de São Paulo, 

Livro 002 registro nº. 123, f. 28; 

IV.Comunidade de Mandira, localizada no município de Cananéia, Estado de São Paulo, 

Livro 002, registro nº. 124, f. 29; 

V.Comunidade de Cunani, localizada no município de Calçoene, Estado do Amapá, Livro 

002, registro nº 125, f. 30; 

VI.Comunidade de Agreste, localizada no município de Riacho de Santana, Estado da Bahia, 

Livro 002 registro nº. 126, f. 31; 

VII.Comunidade da Pontinha, localizada no município de Paraopeba, Estado de Minas Gerais 

Livro 002, registro nº 127, f. 32; 

VIII.Comunidade de Santa Cruz, localizada no município de Buriti, no Estado de Maranhão, 

Livro 002 registro nº.128, f. 33; 

IX.Comunidade de Helvécia, localizada no município de Nova Viçosa, Estado da Bahia 

Livro 002, registro nº. 129, f. 34 (Grifos nossos); 

X.Comunidade de São Pedro, localizada no município de Ananjatuba, Estado do Maranhão, 

Livro 002, registro nº. 135, f. 40; 

XI.Comunidade de Negros de Gilú, localizada no município de Itacuruba, Estado de 

Pernambuco, Livro 002 registro n. 137, f. 42; 

XII.Comunidade de Muquém, localizada no município de União de Palmares, Estado de 

Alagoas ,Livro 002, registro n° 141, f. 46; 

XIII.Comunidade de Quilombos, localizada no município de Santa luzia do Norte, Estado de 

Alagoas, Livro 002, registro nº. 142, f. 47; 

XIV.Comunidade de Povoado da Cruz, localizado no município de Delmiro Gouveia, Estado 

de Alagoas, Livro 002, registro n° 143, f.48; 

XV.Comunidade de Cajá dos Negros, localizada no município de Batalha, Estado de Alagoas, 

Livro 002 registro n° 144 f. 49; 
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XVI.Comunidade de Alto do Tamanduá, localizado município de Poço das Trincheiras, 

Estado de Alagoas, Livro 002, registro n° 145 f. 50; 

XVII.Comunidade de Jacu e Mocó, localizado no município de Poço das Trincheiras, Estado 

de Alagoas, Livro 002, registro n° 146, f. 51; 

XVIII. Comunidade de Kalunga, localizada nos municípios de Cavalcanti, Terezina e Monte 

Alegre de Goiás, Estado de Goiás, Livro 002, Registro 192,f. 97; 

XVIX. Comunidade de Boitaraca, localizado no município de Nilo Peçanha, Estado da Bahia 

Livro 003, registro n° 196, f. 02; 

XX. Comunidade de Jatimane, localizado no município de Nilo Peçanha, Estado da Bahia, 

Livro 003, registro n° 197, f.03; 

XXI.Comunidade de São Miguel, localizada no município de Maracajú ,Estado do Mato 

Grosso do Sul, Livro 003 registro nº 198, f.04; 

XXII.Comunidade de Picadinha/Comunidade Negra Rural Quilombola Dezidério Felipe de 

Oliveira localizada no município de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, Livro 003, 

registro n° 199, f.05; 

XXIII. Comunidade de Souza, localizada no município de Porteiras, Estado do Ceará, Livro 

003, registro n° 200, f.06; 

XXIV.Comunidade de Pomba, localizada no município de Santa Rita do Novo Destino, 

Estado de Goiás, Livro 003 registro n° 201, f.07; 

Art. 2° O referido é verdade e dou fé. Extrai e mando publicar 

Art. 3° Revoga-se a Portaria/FCP n° 17 de 29 de abril de 2004. 

 

UBIRATAN CASTRO DE ARAUJO 

Ministério da Defesa 

. 
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ANEXO II 

  

CERTIDÃO DE AUTO-RECONHECIMENTO – FUNDAÇÃO CULTURAL 

PALMARES 
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ANEXO III: MAPA DO EXTREMO SUL DA BAHIA: LOCALIZAÇÃO DE HELVÉCIA 

Fonte: http://www.kaylua.com.br/kaylua/localizacao.php 
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ANEXO IV – FOTOS DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE HELVÉCIA 

 

 

Figura 3 -  1ª foto, ao alto, estação de Helvécia em 2005. Foto do site http://www.novavicosa.com.br.  2ª foto, ao 

alto, a estação de Helvécia em 2006 - foto Jeanne Albuquerque. 3ª e 4ª fotos, parte inferior, estação de trem de 

ferro Bahia-Minas em Helvécia (2012) - foto tirada pela autora. 

 

 

Figura 6: Foto tirada pela autora da estação de trem de ferro Bahia-Minas em Helvécia (2013), um trabalho de 

restauro para abrigar o museu da localidade, financiado pela FIBRIA, empresa de eucalipto.  

http://www.novavicosa.com.br/
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ANEXO V – TRANSCRIÇÃO DO CONTO “A ASTÚCIA DO CÁGADO” 

Mito de origem do casco quebrado do cágado 

Teve uma festa no céu, então as caças todinha, os bichos que existe nas matas, então 

combinou que eles iam pra essa festa lá no céu. Aí os bichos todos contentes e tal. Eles se 

reuniu, eles chegaram e encontraram com o cágado, um bicho bem devagarzinho. Então os 

outros achou que o cágado poderia ir e não ir, pois ele é muito devagar. O urubu perguntou 

pro cágado:  

_ Ó, cumpade cágado, você vai pra festa lá no céu? 

O cágado falou assim:  

_ Eu vou! 

Ele virou e falou pra o cágado assim:  

_ Mas ó cumpade, cágado, você vai ter que sair uns dois dias iantes da festa, que do 

modo como você é vagaroso...Você vai ter que sair uns dois dias iantes de nós, pois os outros 

andam rápido, e você... 

É, muito bem! É, então eu vou ter que fazer isso mesmo. Eu saio iantes assim uns dois 

dias iantes, pra quando vocês chegar lá, pra mim já tá lá.  

_ Tá bom, eles tão pensando que cágado é besta! - Ele pensou. 

Os outros todos diz que iam levar paletó, que não iam, e aí bam bam bam... dizem 

aquilo e tal. E o cágado disse assim:  

_ Eu mostro ocês! – Pensou.  

Aí o cágado escondeu. Vira e mexe e tal, e o sapo falou assim:  

_ Cadê o cumpade cágado?  

Os outros respondeu:  

_ Ele já foi, e do modo que ele é vagaroso, ele já saiu dois dias iantes pra ver se até 

nós chegar lá, pra ver se ele já tá lá.  

O cágado tá bem escutando... Naquele tempo ninguém não tinha igual hoje suas malas 

de rodinhas, suas bolsas bonitas e tal. Quando a gente saía, fazia era uma trouxa, botava roupa 

na trouxa, que levava. E eles tá perparando essa roupa, pra amarrar essa trouxa de roupa, 

urubu que ia levar debaixo da asa dele. O pássaro que avoa, que sobe, que vai lá mais alto pra 

voar, era o urubu. O urubu que ia levar.  

_ Essa trouxa de roupa podia ter colocado na casa de cumpade cágado.  

_ Não, cágado já anda devagar e cágado ainda ia com trouxa de roupa pra pesar ele? 
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_  Cágado já foi.  

_ Já foi? 

_ Já.  

Cágado tá bem escutando. Na hora que eles perparou e tal, marrou a trouxa de roupa, 

que eles saiu de dentro do quarto, o cágado saiu, chegou, futucou e o cágado entrou dentro da 

trouxa da roupa. Ficou lá quietinho dentro da trouxa de roupa. Perparou e os outros tudo 

pegou o caminho. O urubu pegou a trouxa de roupa e falou:  

_ Hum, mas tá pesado!  

Urubu pegou essa trouxa de roupa, e vuuuuuuuuum. Foi. Que chegou lá no céu, aí 

entrou e botou a trouxa de roupa lá dentro no quarto e voltou de lá. Perguntou:  

_ Cadê cumpade cágado, cumpade cágado já chegou aí?  

_ Cumpade cágado, não!  

Quando eles entrou dentro do quarto, oh o cágado.  

_ Cê já chegou? Pergunta ao cágado. 

_ Cês num falou que era pra eu vim um dia iantes? Eu já cheguei.  

Mentira, que quem trouxe o cágado é o urubu. Aí preveniu e bam bam bam... isso e 

aquilo, e todo mundo tava vestindo. Quem tem paletó tá vestindo, quem tem que botar gravata 

tá botando. Começou a festa. Aí iniciou a festa até no horário que terminou.  

_ Agora nós vamo embora e tal.  

_ É sim.  

Os outro tudo pegou o caminho, veio embora. E vira e mexe cágado tá lá. Os outro 

tudo veio embora e cágado tá lá no céu. São Pedro virou pra o cágado assim:  

_ Ó cágado, você não vai embora, não?  

_ Eu quero me descansar, hein!  

_ Os outro tudo foi embora, que ocê ficou fazendo, cágado?  

Cágado chegava assim na porta... abria a porta, olhava assim e dizia:   

_  Hum... Mas tá longe...  

_ Cágado, cágado... cê vai embora, cágado, que eu quero me descansar, os outro tudo 

foi embora, a festa já acabou, cágado, o quê que você tá fazendo? – diz São Pedro. 

_ Hum... Mas tá longe... 

 Cágado voltava e aí virava de lá e São Pedro tornava a dar outro acocho no cágado. 

Aí que quando inteirou três vezes que o cágado chegou na porta, São Pedro deu um empurrou 
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no cágado, cágado desceu do céu pra terra embolado. Veio descendo, veio descendo, veio 

descendo.... Ele gritou pra quem tava aqui embaixo:  

_  ARREEEEEEEDA!!!!, ARREEEEEEEEDA! ARREDA, QUE VAI PEDRA!  

Ele bateu no chão e o casco dele quebrou todinho. Você não vê que o casco do cágado 

é todo emendadinho, não é? Foi lá daquela queda lá do céu pra terra que São Pedro empurrou 

ele. Quê que ele fez? Ele foi pegar esse casco, emendou, emendou todinho, direitinho, sarou, é 

que ele ficou com esse casco todo emendadinho assim... 
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 Narrativa da senhora Sofia Avelina Fernandes – entrevista realizada em 05/06/2013. O título dado à história 

foi criado pela autora para realizar a referência desse texto no corpo da análise do 4º capítulo. 
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ANEXO VI – TRANSCRIÇÃO DO CONTO “A FRUTA DESCONHECIDA” 

Teve um tempo que existiu que nas matas faltou comida para os animais. Então, 

existiu um pé de árvore que estava carregadinho de fruta, mas só quem sabia o nome dessa 

fruta era só a onça. E a onça é um animal grande, e ela não queria participar pra os outros 

animais o nome da fruta pra eles não juntar e comer tudo de uma vez. Aí ficou nessa. Os 

outros com vontade de comer a fruta, viu! Com medo se a fruta era veneno e preguntava a ela 

e ela dizia que não sabia o nome da fruta. Ela ia lá enchia a barriga dela e os outros não. 

Quando deu um dia, os outros animais combinou que eles não tava mais aguentando de 

vontade de passar a comer, que era pra eles ir lá no céu, preguntar a Deus cuma era o nome 

dessa fruta. Eles não sabiam, o que eles fez? Eles chegou e participou pra onça. Falou pra 

onça:  

_ Ó, cumpadre onça, nós já não tá mais aguentando de passar a vontade de comer, tem 

esse pé de fruta, mas tomo com medo de comer sem nós saber que fruta é essa.  

A onça falou:  

_ Bom de vocês ir lá perguntar a Deus, né?  

_ Nós tava combinando isso!  

Aí os pobrezinhos, coitados, saíam de um a um pra ir lá no céu perguntar a Deus cuma 

era o nome da fruta. E eles participou pra Deus o que a onça fazia. Ela se escondia no 

caminho pra espantar os outros que ia lá pra perguntar a Deus. Eles ia lá perguntar pra Deus e 

Deus falava pra eles cuma era o nome da fruta. Eles vinham de lá cantando:  

_ O nome da fruta é jabilumalitumaculeté, pode comer que não faz mal, O nome da 

fruta é jabilumalitumaculeté, pode comer que não faz mal!  

Quando eles chegavam, a onça tava escondida, a onça gritava:  

_ Ó, cumpadre!  

Eles espantavam.  

_ Cuma é o nome da fruta? Diz a onça. 

Eles tomavam aquele susto e aí esqueciam.  

_ Pode passar! Diz a onça. 

Veio aonde tava os outros que estavam em ânsia:  

_ Cuma é o nome da fruta?  

_ Eu tava lembrando, cumpade onça tava ali no meio da estrada e gritou cuma era 

mesmo o nome da fruta, eu assustei e esqueci.  
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Mesma coisa saía outro, ia... mas era a mesma coisa. E trocou... de animais que tem 

nas matas. Foi todo mundo. Quando via a onça, esquecia. Derradeirinho foi o cágado, 

derradeiro que ficou foi ele. Ele falou:  

_ Bom, todos vocês foram, quando viram o cumpade onça esqueceram o nome da 

fruta, quem vai sou eu!  

As outras respondeu pro cágado assim:  

_ Hum, se nós que tem ligeireza, a gente foi, quando via cumpade onça, nós esqueceu, 

quanto mais ocê cumpade cágado...  

_ Vocês não sabem não? Que quem corre cansa, quem anda devagar se alcança. – Diz 

o cágado. 

O cágado saiu, saiu, saiu o cágado, até que ele chegou lá no céu. Chegou lá ele disse 

assim:      

_ Agora quem veio foi eu... os animal que existe nas matas, que é meu companheiro, 

vem aqui, o senhor fala o nome da fruta, nós não tamo mais aguentando de passar a vontade 

de comer. Quando vê cumpade onça, todo mundo esquece o nome da fruta.  

_ É, cágado? O nome da fruta, cágado, é jabilumalitumaculeté, pode comer que não 

faz mal!  

_ Como é que é, Deus?  

_ É jabilumalitumaculeté, pode comer que não faz mal!  

_ Como é que é, Deus?  

_ É jabilumalitumaculeté, pode comer que não faz mal!  

_ Ó, Deus, São Tomé pra parar de crer é três vezes!  

Quer dizer que é três vezes. Ele não preguntou não é três vezes? No derradeiro ele 

falou essa palavra e ele saiu... Quando ele alcançou aquele lugar que a onça ficava escondida, 

a onça pulou no meio da estrada e gritou:  

_ Eh, cumpadre cágado, cuma é que é o nome da fruta, cumpadre cágado?  

_ O nome da fruta cumpadre onça é jabilumalitumaculeté, pode comer que não faz 

mal!  

_ Eh, cumpadre cágado, cuma é o nome da fruta?  

_ Jabilumalitumaculeté, pode comer que não faz mal!  

_ CUMPADRE CÁGADO, CUMA É QUE É O NOME DA FRUTA?  

_ É jabilumalitumaculeté, pode comer que não faz mal!  

_ Pode passar, cumpadre cágado, que com você eu não pude mesmo não!  
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_ Quando eu saí do céu eu preguntei a Deus, e ele repetiu três vezes. Aí eu falei com a 

cumpade onça!... Que São Tomé pra acabar de crer é três vezes!  

Ele pisou, ele pisou, quando chegou aonde tava os outros companheiros, ele 

perguntou:  

_ Cuma é que é o nome da fruta? Você já esqueceu também? Por que nós quando viu 

cumpade onça nós esqueceu.  

_ Eu esqueci, né? Sobe rápido no pé da fruta e tire três sacos de frutas e rapidinho bota 

aqui dentro de minha casa, porque quando cumpade onça chegar aqui ele vai comer é todo 

mundo.  

PÁPÁPÁ... colhia... ensacou... botou no saco na casa do cágado. Quando chegou lá na 

frente ele falou:  

_ O nome da fruta é jabilumalitumaculeté, pode comer que não faz mal! Vamos encher 

nossa barriga. Todo mundo comeu, encheu a barriga. Quando a onça chegou, eles já tava era 

longe. Então a história sempre é assim, quando a gente entra por uma porta, a gente ... se 

quiser eu conto outra
223
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 Narrativa da senhora Sofia Avelina Fernandes – entrevista realizada em 05/06/2013. O título dado à história 

foi criação da autora para realizar a referência desse texto no corpo da análise do 4º capítulo. 
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ANEXO VII – FOTOS DOS NARRADORES DE HELVÉCIA BA 

 

 

Figura 4 - (à esquerda) Foto de dona Maria da Conceição (parteira aposentada) e do senhor Manoel Alves 

Aranha (mestre de obra aposentado). (à direita) Foto do senhor Manoel Sérvolo Constantino (lavrador/pedreiro) 

e da senhora Amelina Santos Constantino (costureira aposentada). 

 

 

Figura 5 – (à esquerda) Foto do senhor Constantino Sérvolo (trabalhador aposentado da Bahia-Minas). (à direita) 

Foto de dona Antônia Francisco (dona de pousada e cozinheira). 
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Figura 6 – (à esquerda) Foto de dona Sofia Avelina Fernandes (contadora de histórias/cozinheira). (à  direita)  – 

Foto de dona Faustina Zacarias Carvalho (brincante da dança Bate Barriga). 

 

 

 

Figura 7 – (à esquerda) - Foto da senhora Maria da Conceição dos Anjos (mãe de santo).  (à direita) - Foto do 

senhor Edeltrudes Merilho. (capitão dos Mouros da festa dos Mouros e Cristãos). 
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Figura 8 – (à esquerda) - Foto do senhor Benedito Zacarias (capitão dos Cristãos da festa dos Mouros e 

Cristãos). (à direita) – Foto da senhora Altamira Francisco Gerlim (artesã). 

  

Figura 9 – (à esquerda) Foto do senhor Henrique Carlos Cerqueira (trabalhador aposentado da Elecunha S.A. 

Indústria e Comércio). (à direita) -  Foto do senhor Reginaldo Sipriano (trabalhador aposentado da Bahia-Minas). 
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Figura 10 – (à esquerda) Foto do senhor Manoel Reis (Procurador de Nossa Senhora da Piedade). (à direita) – 

Fotos dos professores de capoeira de Helvécia. Ao centro, o professor Reginaldo Cecília Antônio. 

  

Figura 11- (à esquerda) Agnalda Aparecida Francisco, diretora da Associação de Agricultura Familiar 

de Helvécia. (à direita) - Lizete Cruz Nascimento (Funcionária da Creche de Helvécia). 

 



171 

 

 

  

Figura 12 - (à esquerda) Maria Aparecida dos Santos, diretora da Associação Quilombola de Helvécia. 

(à direita) – Danilon Luiz Francisco, membro do diretório da Associação Quilombola de Helvécia. 
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ANEXO VIII – FOTOS DE HELVÉCIA BA 

 

Figura 13 – Casas de moradores da comunidade. Foto tirada em 2012 pela autora. 

 

Figura 14 -  Casas de morada e de comércio da comunidade.  Foto tirada em 2012 pela autora. 


