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NARRATIVAS ORAIS DO RIO DO ENGENHO 
          - performance e memória -  

 

 

RESUMO 

 
Este estudo tem como objetivo analisar as narrativas orais do Rio do 

Engenho, que são produzidas no cotidiano da comunidade, nas suas práticas 
simbólicas. Trata-se de um estudo desenvolvido interdisciplinarmente no espaço da 
Literatura Comparada onde  são estabelecidas convergências conceituais da teoria 
e crítica literárias, da nova história e dos estudos da cultura. Parte-se de uma 
pesquisa bibliográfica, relacionando questões sobre performance (ZUMTHOR, 2000; 
FERNANDES, 2002; ALCOFORADO, 2002), memória (NORA, 2004; HALBWACHS, 
2006; FERREIRA, 2004; POLLACK, 1989)  e práticas simbólicas (CERTEAU, 1998; 
IPHAN, 2000.). Por meio da pesquisa de campo, foram feitas  a recolha dos relatos e 
depoimentos através do método da história oral (PORTELLI, 1989). O tratamento 
desses relatos e depoimentos foi fundamentado na concepção de testemunho 
(MOREIRAS, 2001; LEMAIRE, 2002) enquanto formas primárias de manifestação 
cultural. A pesquisa permitiu verificar que as narrativas orais podem ser entendidas 
como uma síntese de processos sociais e culturais, de um passado compartilhado 
pela comunidade; podem ser consideradas como representação das práticas 
cotidianas, das tradições e vivências coletivas. Além disso, essas narrativas são 
expressões literárias consideradas lugares de memória (NORA, 2004) por suas 
referências simbólicas e culturais, e por revelarem momentos de convivências, 
integração social e sociabilidade. Os resultados destacam para necessidade da 
preservação da expressão literária do contador que, simultaneamente, une a palavra 
vocalizada e a memória - experiências da vida individual  e coletiva -  o passado e o 
presente, revelando a tradição, representada pelo imaginário contido nos causos e  
depoimento da comunidade rural do Rio do Engenho, remanescente dos primeiros 
núcleos de ocupação da antiga capitania hereditária de São Jorge dos Ilhéus.    
 
Palavras-chave: Performance. Memória. Práticas cotidianas. Literatura. Rio do 
Engenho. 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

LES NARRATIVES ORALES DU RIO DO ENGENHO 
- performonace et mémoire – 

 
 
 
 

RÈSUMÉ 
 
 
 
 
 

Cette étude a le but d’analyser les narratives orales du Rio do Engenho 
produites au quotidien de la communauté dans ses pratiques symboliques. Il s’agit 
d’une étude développée de façon interdisciplinaire dans le cadre de la Littérature 
Comparée où les convergences conceptuelles de la théorie et critique littéraires, de 
la nouvelle histoire et des études culturelles sont établies. On part d’une recherche 
bibliographique en rapportant des questions sur la performance (ZUMTHOR, 2000; 
FERNANDES, 2002; ALCOFORADO, 2002), la mémoire (NORA, 2004 ; 
HALBWACHS, 2006; FERREIRA, 2004; POLLACK, 1989) et les pratiques 
symboliques (CERTEAU, 1998; IPHAN, 2000). Par le biais de la recherche du 
terrain, on a fait la recolte des rapports et des témoignages à travers la méthode de 
l’histoire orale (PORTELLI, 1989). Le traitement de ces rapports et témoignages a 
été basé dans la conception de témoignage (MOREIRAS, 2001; LEMAIRE, 2002) en 
tant que formes primaires de manifestation culturelle. La recherche a permis de 
constater que les narratives orales peuvent être comprises comme une synthèse de 
processus sociaux et culturels, d’un passé partagé par la communauté ; ces 
narratives peuvent être considérées comme une représentation des pratiques 
quotidiennes, des traditions et d’expériences collectives. En outre, ces narratives 
sont des expressions littéraires considérées comme lieux de mémoire (NORA, 2004) 
par ses références symboliques et culturelles et par le fait de réveler des moments 
de convivialités, d’intégration sociale et de sociabilité. Les résultas soulignent la 
nécessité de préservation de l’expression littéraire du raconteur, lequel allie de façon 
simultanée le mot vocalisé à la mémoire – expériences de la vie individuelle – le 
passé et le présent, ce qui révèle la tradition, représenté par l’imaginaire contenant 
les causos et témoignages de la communauté rurale du Rio do Engenho, 
remanecents des premiers habitants de l’ancienne capitanie héritière de Saint Jorge 
des Ilheus. 
 
Mots-clés : Mémoire. Performance. Pratiques quotidiennes. Rio do Engenho. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Trabalhar com narrativas implica refletir sobre uma poética específica: a 

poética da voz. Implica refletir sobre a percepção poética, sobre formas narrativas 

que, ao serem estudadas em seus contextos de enunciação, possibilitam o 

conhecimento de uma determinada cultura, de uma dada comunidade, uma vez que 

revelam informações históricas, etnográficas e sociológicas e, sendo assim, indiciam 

preceitos, hábitos, costumes e mentalidades, fatores que constituem as marcas 

identitárias de uma cultura. Ao serem narradas, as histórias contam com um 

instrumento imprescindível ao narrador: a voz. O suporte vocal da comunicação 

humana que, conforme Zumthor (2000), é a voz viva, necessariamente ligada ao 

gesto, ao empenho do corpo, à performance – é considerada a forma mais eficaz de 

comunicação poética, como força disseminadora do texto oral.  

No distrito do Rio do Engenho, em  Ilhéus, no sul da Bahia, existe uma 

comunidade rural que se destaca pela sua riqueza cultural, especialmente quando 

se trata de tradições orais.   Pertencente a este município desde período colonial, 

quando  esta cidade foi sede da Capitania de São Jorge dos Ilhéus, no século XVI, o 

Rio do Engenho guarda boa parte da história local. Desse modo, no distrito, as 

histórias contadas pelos moradores fazem parte de uma herança cultural de 

tradições e de costumes que estão guardadas na memória de alguns dos seus  

habitantes.  E, embora  essa herança cultural seja  transmitida oralmente de geração 

para geração, foi observado que, atualmente, as narrativas orais do Rio do Engenho 

estão  em vias de se perder, tendo em vista que  os mais velhos, principais 

portadores dessa forma especial de conhecimento, estão morrendo sem, no entanto, 

dar  continuidade à transmissão oral  de suas memórias  às gerações seguintes.  

Tal constatação sinaliza o risco de que as referidas narrativas, modos de 

expressão de uma memória viva, sempre reatualizadas no exercício do contar, 

podem ser descaracterizadas e, sobretudo, esquecidas, dentre outras razões, pelas 

desintegrações familiares que, com o passar do tempo vão ocorrendo, bem como as 

mudanças na comunidade, seja no âmbito ambiental e, por conseguinte, cultural.  

Com base nessas constatações, tomamos como objetivo geral deste estudo o 



 

 

 

 

registro e a análise dessas narrativas com a finalidade de  contribuir para o 

entendimento dessa forma singular de expressão literária. Uma forma artística cuja 

base é a memória de seus moradores mais antigos, contadores de histórias do Rio 

do Engenho. Memória que implica reiterações, variações, movência, pois o texto 

oral, no exercício do contar, recria permanentemente o seu sentido (ZUMTHOR, Op. 

cit). Considerando que não há, até o momento, nenhuma pesquisa que vise a  

recolha sistematizada, seguida de análises literárias, de tal expressão artística 

naquela localidade, o  presente estudo se justifica por constituir-se em um 

instrumento de preservação das narrativas orais, uma prática hoje em vias de 

desaparecimento  

A tradição oral é guardiã da história de muitos povos, sendo preservada, 

principalmente, por homens simples/ordinário - como se refere Certeau (1998) - que 

foram e são responsáveis por manter a memória viva dos fatos e feitos de seus 

antepassados. São pescadores, agricultores, artesãos, cozinheiras, rezadeiras e 

curandeiras - narradores anônimos (BENJAMIN, 1987) - que carregam consigo as 

suas experiências de vida, e também as histórias (en) cantadas e contadas pelos 

seus ancestrais. Por isso, são chamados, de modo geral, como 

contadores/narradores de histórias. Dessa maneira, o narrador de histórias é o 

depositário da memória (ZUMTHOR, 2003), pois une as experiências da vida 

individual e coletiva; o passado e o presente, revelando a memória  da região, 

representada pelo imaginário contido nos causos, depoimentos, rezas e cantigas.  

 Nesse entendimento, a marca do narrador de histórias é registrada em cada 

narrativa oral. Cada um dos narradores oferece uma versão do que é contado, de 

acordo com seu conhecimento de vida e de sua memória. A multiplicidade de 

versões, (re) elaboradas ao longo da experiência das próprias narrativas, pode ser 

um atributo da capacidade criadora artesanal dos narradores, esses artesãos cuja 

“matéria é a vida humana” (BENJAMIM, 1987). Assim, os causos, depoimentos, 

rezas e cantigas, no exercício do contar, mantêm-se no presente de maneira sempre  

atualizada, ou seja, a cada performance, são reelaboradas, num processo que 

contribui para a sua manutenção como elemento socializador da comunidade.  

 Narrativas orais, mais do que depoimentos e relatos são histórias de vida e 

são também narrativas da vida (TODOROV, 2006). São informes, constituídos de 

reminiscências, memórias e poesias  cantadas e contadas pelas vozes poéticas que, 

com a mesma agilidade com que tecem as redes, contam/tecem os causos que 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

ouviram e  presenciaram. São vozes que se relacionam a saberes e viveres. 

Nesse sentido, a oralidade é uma forma de registro, preservação e 

transmissão de conhecimentos da memória tão complexa quanto a escrita, pois se 

utiliza de vários modos de expressão, isto é, - os recursos performáticos  

(ZUMTHOR,2003) - tais como a musicalidade, a entonação, os gestos, as 

expressões faciais,  o franzir do rosto, os murmúrios, os silêncios, etc. Assim, o 

estudo das práticas particulares da vida cotidiana de uma comunidade, as memórias 

de seus moradores, o registro do antigamente fazem com que o passado se torne a 

medida do tempo presente. Dessa maneira, a memória das referências simbólicas 

“procura salvar o passado para servir o presente e o futuro” (LE GOFF, 1992, p. 

423); além disso, avigora as tradições, repete códigos comportamentais, cria novos 

códigos contribui para afirmação das identidades culturais. 

Com base nessas considerações, o estudo tomou como elemento norteador 

as reflexões do medievalista suíço Zumthor, que, conforme Jerusa Pires (tradutora e 

estudiosa do teórico no Brasil), amplia a noção de texto literário e, por conseguinte,  

inaugurou um novo modo de pensar a literatura oral, enquanto texto que se tece na 

trama das relações humanas.  Jerusa Pires Ferreira, ao comentar o texto de 

Zumthor, observa a propósito da oralidade:  

 

A oralidade se faz um princípio do texto poético, permitindo-lhe deslocar a 
dicotomia popular / erudito, evitando discriminações. O reconhecimento 
profundo da materialidade produtiva da voz, com seus atributos 
intercorrentes que abalroam o signo- nomadismo radical, intervocalidade, 
eroticidade, movência, dissipação da autoria – propõe de fato novos 
caminhos  (PIRES apud ZUMTHOR, 1993,p. 287) 

 
Nesse entendimento, o texto oral não se reduz a um contexto enunciativo 

unicamente verbal, perspectivas linguísticas, específicas do discurso oral, juntam-se 

à voz para lhe dar mais concretude, a fim de não reduzir a oralidade à ação 

exclusiva da voz. Nas Literaturas da Voz (ZUMTHOR,1993), a compreensão dos 

acontecimentos se faz pela vocalidade e pela performance do contador. Por isso ele  

utiliza de recursos performáticos capazes de fazer com que o ouvinte, além de 

entender o que está sendo contado, possa também ter interesse pelo relato em si.  

Além desses dois estudiosos, há outros pesquisadores do tema, por exemplo, 

Doralice Alcoforado, Edilene Matos e Frederico Fernandes que fundamentaram 

também este estudo. 



 

 

 

 

 Por levar em consideração o preceito de que a “voz poética é memória” 

(ZUMTHOR,1993),  memória é abordada nesse estudo como “uma operação 

coletiva dos acontecimentos e das interpretações do passado que se quer 

salvaguardar” (POLLAK, 1989,p,9). A memória está pautada nas experiências 

individuais e coletivas, sendo ressignificadas no presente, como fio que conduz às 

teias das relações que envolvem subjetividades dos diferentes grupos sociais. Tais 

experiências vividas no invisível cotidiano (CERTEAU,1998) são incorporadas aos 

acontecimentos passados e traduzidos em narrativas.  

O conteúdo das narrativas orais são, em sua maioria, fragmentos do 

cotidiano, visíveis entre fatos lembrados e fatos vividos pelos moradores e,  como 

registros de experiências vivenciadas, são consideradas como bens simbólicos  - 

patrimônio imaterial (IPHAN, 2000; LONDRES, 2004). As memórias coletivas se 

materializam através dessas práticas simbólicas (CERTEAU,1998) que, ao serem 

exteriorizados, agem como um meio de socialização nas  atividades coletivas 

desenvolvidas pelos grupos sociais. Esse patrimônio imaterial  é construído a partir 

da memória coletiva, portanto inclui-se na categoria lugar de memória (NORA,1993).  

O conceito de cultura admite, por sua vez, muitas leituras. Em nosso estudo, 

reunimos o pensamento de diferentes autores para chegarmos à concepção de 

cultura como todas as maneiras de existência humana e as características 

particulares de cada grupo social, nação ou povo, assim como as suas formas de 

expressão (GEERTZ 1989; CERTEAU, 1998; (WILLIAMS, 2008; SANTOS, 2006;)  

Entendemos ainda a cultura como um  recurso (YUDICE, 2004) para o 

fortalecimento do tecido social,  no sentido de abordar o patrimônio cultural como um 

campo de possibilidades de desenvolvimento (SIMÕES, 2006).  

A pesquisa fundamenta o tratamento dos relatos e depoimentos na 

concepção de testemunho (MOREIRAS, 2001; LEMAIRE, 2002) enquanto formas 

primárias de manifestação cultural; e de  ZUMTHOR (2000), para o entendimento 

das questões inerentes à performance, centrada no jogo de expressão e percepção 

entre o contador e o (s) receptor (es) no ato imediato da comunicação. 

Na esteira dos Estudos da Cultura e da Nova História, a pesquisa visou a 

contribuir para a inclusão de vozes (THOMSON,1997; PORTELLI, 1996) no discurso 

disciplinar (MOREIRAS, 2001), numa perspectiva de respeito às culturas locais e 

atenção às diferenças (BHABHA, 1998), para a valorização da narrativa oral na 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

comunidade rural do Rio do Engenho, onde tais manifestações se registram com 

autenticidade.  

Para irmos ao encontro das vozes poéticas e de suas narrativas na referida 

comunidade, foi necessária a adoção  de procedimentos metodológicos para 

identificação, coleta e registros das narrativas orais do Rio do Engenho. Com o 

objetivo de melhor entender o modo de viver e morar da comunidade, a via 

escolhida, por ser àquela que melhor nos conduziu às casas de farinha, aos  ramais,  

ao Rio Santana e ao encontro dos heróis anônimos, segue os princípios  da 

pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, feita através de  entrevistas 

conversacionais (ANDRADE, 1999) 

O primeiro passo da nossa caminhada foi a pesquisa bibliográfica. Tal 

pesquisa nos ajudou a definir o que Bosi (1993, p. 278) denomina de “orientação 

geral da pesquisa”. Estabelecemos os referenciais teóricos que deram subsídio a 

temática  estudada sem, no entanto, excluir a ideia de que outras pesquisas 

pudessem ter diferentes olhares e percursos metodológicos. A pesquisa foi 

desenvolvida interdisciplinarmente no espaço da Literatura Comparada em sua 

feição contemporânea: convergências conceituais da teoria e crítica literárias, da 

Nova História e dos Estudos da Cultura.  

Com base na visão teórica referida, partimos para a pesquisa de campo. O 

itinerário desenvolvido, a partir deste andamento, constou de uma sucessão de 

passos, os quais nem todos foram previamente definidos e planejados, pois na 

verdade, muito se construiu à medida que a pesquisa ia se realizando, no 

entendimento de que a dinâmica das entrevistas sinalizaria demandas.  Buscamos 

construir uma relação de confiança e cumplicidade, entre nós e os depositários da 

memória (ZUMTHOR, 1993). Depois de calorosas conversas, experimentamos a 

escuta dos heróis anônimos (CERTEAU, 1998). As entrevistas foram feitas, através 

do método da história oral (PORTELLI, 1989) nos momentos descontraídos, 

procurando-se interferir o mínimo possível na exposição das narrativas, a fim de que 

os narradores pudessem expressar livremente a história do lugar, as suas ideias, os 

seus costumes a sua memória cultural, ou seja as histórias de vida e  as narrativas 

da vida (TODOROV, 2006).  

Para Portelli (1989), a história oral é um termo amplo que recobre uma 

quantidade de relatos a respeito de fatos não registrados por outro tipo de 

documentação, ou cuja documentação se quer completar. Colhida por meio das 



 

 

 

 

entrevistas de variada forma, ela regista a experiência de um só individuo ou de 

diversos indivíduos de uma mesma coletividade. Esse procedimento metodológico 

nos ajudou a acessar informações sobre o passado, principalmente junto à  

população iletrada, em que a oralidade é a forma de transmissão de conhecimento, 

como é o caso dos mestres dos saberes do Rio do Engenho. A escolha  por esse 

procedimento justifica-se porque as narrativas orais sobrevivem especialmente como 

acervo da memória coletiva. 

Enquanto eles compartilhavam as narrativas do cotidiano,  nós registrávamos 

o cheiro, as cores, os sons e os sabores dos dizeres (GEERTZ, 1989) e dos 

símbolos compartilhados e partilhados publicamente. Aqui vamos abrir um parêntese 

para explicar porque, no texto ensaístico, empregamos palavras não dicionarizadas, 

como benzeção, partejar e outras. Sendo nosso estudo sobre narrativas orais, seria 

incoerente se procurássemos termos para  substituir palavras que essas vozes 

poéticas costumam utilizar no seu cotidiano. 

A pesquisa de campo – nosso segundo passo – foi realizada com 14 

moradores do distrito rural do Rio do Engenho, com idade acima dos cinquenta 

anos, do sexo masculino ou feminino, interessados em narrar suas experiências de 

vida, e os causos vivenciados ou escutados dos mais velhos.   A idade estabelecida 

como critério para a seleção dos entrevistados está relacionada com o conteúdo das 

informações; dessa forma, foram selecionados atores sociais – pescadores, 

agricultores, artesãos, cozinheiras, rezadeiras e curandeiras - ligados a saberes e a 

fazeres da cultura popular. Nesse sentido, a oralidade foi o meio pelo qual a 

pesquisa observou as rezas, os causos, as cantigas, as lendas, as práticas 

cotidianas - experiências individuais e coletivas. Após visitas à comunidade, foi feita 

a recolha dos relatos e depoimentos, através de entrevistas conversacionais 

(ANDRADE, 1999), semi-estruturadas, direcionadas para a coleta de narrativas 

orais.  

A recolha dos relatos, por meio das entrevistas, recebeu auxílio de recursos 

midiáticos;  sem uma pauta pré-estabelecida, ao sabor das lembranças dos 

narradores, a articulação da memória com as experiências vividas,  demonstraram 

que o ato de relembrar é sempre pessoal, mas é feito em redes de significações  

tecidas por sentimentos de pertença. No processo da captura de imagens, através 

da filmagem, foram valorizados os aspectos performáticos (ZUMTHOR, 1993) – 

gestos, mudanças tonais da voz, repetições lapsos, silêncios. As imagens 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

capturadas, com base no roteiro definido, além de subsidiarem a análise 

performática, foram decupadas e editadas para um documentário.  

Procuramos registrar o discurso dos narradores, a fim de preservar o máximo 

possível as marcas da oralidade presentes no cotidiano, proporcionando ao leitor o 

contato com essa literatura que representa a memória cultural daquela comunidade. 

Mantivemos o colorido do palavreado pessoal de cada narrador, pois  “trata-se de 

um primeiro e decisivo esforço de traduzir a linguagem escrita daquilo que foi 

gravado” (ALBERTI, 2010, p.174). Depois da conferência do texto transcrito, 

passamos para a copidescagem, seguindo as orientações de Alberti (2010, p.214) 

 

O copidesque não modifica a entrevista: não interfere na ordem das 
palavras, mantém perguntas e respostas tais quais foram proferidas, não 
substitui palavras por sinônimos, enfim respeita a correspondência entre o 
que foi dito e o que está escrito.  

 

Tendo em vista as normas padrões da escrita, fizemos algumas adaptações 

na transcrição das narrativas para este trabalho. Entretanto, respeitando os diversos 

falares dos narradores, conservamos a linguagem simples e poética, com alguns 

desvios, como “tô”, “falano”,  “escutarum”, “virum”, e outras marcas da oralidade. Em 

relação à transcrição dos recursos performáticos, com as mudanças tonais da voz, o 

uso de repetição, o silêncio repentino – elementos inerentes à oralidade, esses e 

outros elementos, pelas próprias peculiaridades dos discursos, procuramos 

expressar através da pontuação.   

Com o objeto de estudo bem delimitado para desenvolver o tema proposto 

nesta dissertação, pegamos estrada... As curvas no caminho e as paradas 

obrigatórias nos levaram a estruturar o texto dissertativo em dois capítulos: 

Narrativas  orais - discutindo pressupostos; e  Narrativas orais do Rio do Engenho – 

performance  e memória. 

Para a apresentação do primeiro capítulo, nosso exercício inicial se constituiu 

num esforço em reunir elementos que consideramos essenciais para 

compreendermos as narrativas orais e a sua relação entre memória e patrimônio. 

Esclarecemos, antes de tudo, que não temos a pretensão de abarcar todos os 

fenômenos intrínsecos a esses mas, sobretudo, elencar os aportes teóricos 

necessários para viajarmos o percurso do Rio Santana e chegarmos à terra firme 

pelo distrito rural do Rio do Engenho - campo de coleta das histórias. 



 

 

 

 

  Para fazer esse percurso, três tarefas foram imperativas. A primeira se 

constituiu numa investigação em três das principais histórias da literatura do Brasil, 

por comparação entre as obras, identificando os espaços lacunares, os hiatos e 

interpretações da historiografia tradicional. A segunda tarefa foi desenvolver uma 

reflexão teórico-crítica sobre as narrativas orais, tendo em vista a polissemia e 

complexidade teórica que envolve as pesquisas demandadas pela Literatura Oral. A 

tarefa final desse capítulo consistiu em  discorrer sobre as narrativas orais e a sua 

relação entre memória e patrimônio. 

No segundo capítulo, começamos a nossa viagem ao distrito Rural do Rio do 

Engenho.   A partir das relações estabelecidas entre a teoria, as narrativas orais e os  

elementos formadores da memória cultural da população,  apresentamos os relatos 

orais, destacando as marcas ideológicas e os elementos identitários presentes, os 

quais mostram o patrimônio cultural daquela comunidade. Procuramos identificar e 

discutir acerca das  representações culturais trazidas no conteúdo narrativas. Para a 

análise, apontamos dois caminhos por onde as narrativas fazem suas travessias.  

O primeiro buscou discorrer sobre o narrador, a performance e a memória; 

analisamos nas narrativas coletadas, os recursos performáticos utilizados pelos 

entrevistados no momento em que conta suas histórias; e traçamos considerações 

sobre a importância da memória para o ato do narrar. O segundo analisou, no 

conteúdo das narrativas, informações sobre os saberes e fazeres do Rio do 

Engenho, considerando os significados atribuídos às práticas simbólicas da 

comunidade local.  

 Chegamos ao limite desta breve caminhada. No entanto, mesmo tendo 

encontrado alguns resultados, compreendemos que o estudo das narrativas orais do 

Rio do Engenho é amplo e ainda pode ser muito explorado. Esperamos, que este 

estudo possa, também, contribuir para a compreensão das identidades culturais da 

comunidade rural do Rio do Engenho, bem como para a rediscussão de bens 

simbólicos patrimoniais locais.   

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. NARRATIVAS ORAIS - discutindo pressupostos 
 
 
 
 

 
 

Falar dos silêncios da historiografia tradicional não basta; penso que é preciso ir 
mais longe: questionar a documentação histórica sobre as lacunas, interrogar-se 

sobre os esquecimentos, os hiatos, os espaços brancos da história. Devemos fazer 
o inventário dos arquivos do silêncio, e fazer a história a partir dos documentos e das 

ausências de documentos.  
LE GOFF 

 

Narrar é intercambiar experiências, é tecer um fio que se alimenta diariamente nos 
fios da  memória, perfazendo uma rede construída com o tempo, como no trabalho 

manual 
BENJAMIM. 

  

Fontes orais contam-nos não apenas o que o povo fez, mas o que queria fazer,  
o que acreditava estar fazendo e o que agora pensa em fazer 

PORTELLI  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

   
 
 
 
 

1.1 O Inventário dos arquivos do silêncio 
 
 
 

Enquanto a história da literatura continuar apresentada como uma história única e 
continua, como um cânone de obras escritas cuja origem está numa cultura, 

ancestral e distante, transmitida por meio de uma elite intelectual, a existência 
das tradições orais e das culturas populares nativas vai permanecer excluída 

da historiografia cultural. 
Ria  Lemaire 

 
 
  A discussão proposta pela professora Ria Lemaire, no artigo Repensando a 

história literária (1994), leva em consideração a realidade da  Europa. Contudo, com 

a contribuição europeia na formação dos intelectuais brasileiros, como também na 

constituição da historiografia literária, pode-se dizer que a situação do Brasil, no que 

diz respeito ao apagamento da oralidade na historia da literatura, não é diferente da 

Europa. 

  Na historiografia da literatura brasileira, a perspectiva da oralidade, quando 

abordada, foi colocada à margem, sendo então, “objeto de segunda ordem  no 

terreno das letras” (FERNANDES, 2012, p.139). Buscando contribuir para esse 

estudo, falaremos de modo en passant, de três das principais histórias da literatura 

do Brasil. Escritas em circunstâncias sócios-culturais diferentes, as  obras foram 

escolhidas em função de: a primeira, História da Literatura Brasileira, ter sido escrita 

por Silvio Romero, o primeiro critico literário brasileiro a discorrer sobre a  cultura 

popular e oral; a segunda, História Concisa da Literatura Brasileira, de Alfredo Bosi –

por ter sido escrita na década de 70, época em que se iniciaram as discussões sobre  

a desierarquização do cânone literário, a Nova História Cultural, os estudos sobre a 

literatura oral, teorias feministas e étnicas; e a terceira,  Uma história da poesia 

brasileira, de Alexei Bueno, publicada em 2007, década em que as pesquisas sobre 

as tradições orais começaram a se consolidar  no âmbito da universidade brasileira. 

A reunião de elementos teóricos de diferentes pensadores sobre o tema se 

faz relevante para que, em seguida, possamos chegar a um conceito de Narrativas 

Orais e, então, discutir sua relação entre memória e patrimônio. Entretanto, não nos 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

cabe, neste momento, uma revisão da história literária brasileira, tampouco um 

mapeamento da variedade de construções que compõem esse arcabouço. Longe 

disso, nos interessa investigar, nessas três obras, os espaços lacunares, os hiatos e 

interpretações da historiografia tradicional.  

A investigação sobre oralidade na historiografia da literatura brasileira, a que 

se propõe esta seção, começará pela obra História da Literatura Brasileira. No 

capítulo VII do primeiro tomo dessa obra, publicada em 1888,  Sílvio Romero1 

esboça os primeiros estudos sobre as tradições populares brasileiras. O crítico 

voltava sua atenção para os aspectos históricos e sociais da criação literária, por 

isso entendia a literatura como expressão da realidade. A literatura era apreciada à 

medida que refletisse os aspectos cotidianos da vida social e do cenário nacional. 

No entanto, é preciso ressalvar que o representante da Escola do Recife  “não se 

refere à cultura primitiva dos nativos brasileiros nem à dos negros trazidos para a 

América como mão-de-obra escrava, mas à poesia anônima produzida pelos 

portugueses” (SCHNEIDER, 2009,p.262). 

  Para Romero (1960), os índios “não possuíam uma poesia cíclica que, se 

existisse, deveria chamar a atenção de homens como José de Anchieta e Nóbrega.” 

(p. 141); e os negros “[...] ainda menos do que os índios eram senhores de uma 

poesia, no sentido que esta tem entre os povos, cujas mitologias são conhecidas” 

(p.142). Assim, o índio e o negro eram apenas influências para as tradições 

populares brasileiras, porque os autores diretos eram os brancos e os mestiços; isso 

ratifica a teoria da mestiçagem defendida pelo crítico. 

 Apesar do crítico literário apresentar no primeiro tomo da História da 

Literatura Brasileira os primeiros estudos da cultura popular e oral, há um espaço 

lacunar na periodização que consta os outros quatro volumes2. Pressupõe-se, dessa 

forma, que  para Romero é como se a cultura popular e oral não tivesse nenhum 

traço estético. Desse modo, por qualquer perspectiva que se observe, as discussões 

propostas por Sílvio Romero pareceram atender a uma demanda intelectual e 

política. 

                                                 
1Em seus estudos sobre literatura oral, Câmara Cascudo atribui a Sílvio Romero a primazia nos 

estudos e resgates de tradições populares. “As pesquisas da literatura oral brasileira começa 
realmente com o onipresente Sílvio Romero... abrindo o caminho na mata escura” (CASCUDO, 
1984.p.17). 
2
 Período de formação (1500 - 1750); período de desenvolvimento autonômico (1750 - 1830); período 

de transformação romântica (1830 - 1870); Período de reação crítico-naturalista (1875 - 1893/1900). 



 

 

 

 

 Na década de 70, momento em que começaram as discussões sobre a 

desierarquização do cânone literário, a Nova História Cultural e os estudos sobre a 

literatura oral, Alfredo Bosi publicou História Concisa da Literatura Brasileira -  obra 

que divide a  literatura em períodos estéticos. Em 2006, essa obra estava em sua 

quadragésima quarta edição, o que a torna, possivelmente, a obra do tipo mais 

difundida no Brasil. Nas palavras de Gilberto Telles (2002)3, é o compêndio mais 

usado nos estudos universitários do Brasil, com boa repercussão no exterior.  

 Embora não fale especificamente das tradições orais, o autor inclui, ao longo 

da obra, algumas expressões que reporta às tradições orais: “tradição popular”  

(2006,p.22), “tradição oral; “arte regional e popular” (p.213), “oralidade poética” 

(p.387) e “folclore” (p.387). No que tange à oralidade, a obra é bastante lacunar, pois 

não oferece em nenhum dos períodos estéticos, consideração sobre oralidade; 

percebe-se que houve  um silenciamento da literatura oral por essa história da 

literatura. 

 Nas poucas expressões que dedicou às tradições orais, Alfredo Bosi 

percebeu  como fonte  de inspiração para ser trabalhada pelos grandes escritores, 

os eruditos, como:   

 

José de Anchieta e Gil Vicente – mencionados no primeiro capítulo, A 
condição colonial – e os brasileiros Simões Lopes Neto – que aparece na 
seção sobre o regionalismo, no capítulo O realismo – e, mais recentemente, 
Ariano Suassuna, Gianfrancesco Guarnieri, Augusto Boal e Dias Gomes – 
no capítulo Tendências contemporâneas. Pressupõe-se, dessa forma, um 
juízo de valor, como se a oralidade só adquirisse mérito artístico quando 
recriada pela escrita (SCHNEIDER, 2009, p.264). 
 
 

 Assim sendo, Bosi propõe duas alternativas para a questão da oralidade: o 

registro da fala regional - Taunay, Valdomiro Silveira, Simões Lopes Neto - e a 

investigação dos princípios e formas que dirigem a vida campestre para com eles 

elaborar novos códigos de comunicação com o leitor culto - Guimarães Rosa.  Mais 

tarde, em Literatura e resistência (2002), o crítico literário estabelece uma discussão 

entre regionalismo e a oralidade,  inserindo  a questão entre a escrita e os excluídos. 

Em linhas gerais, essa questão é considerada de dois modos: o primeiro consiste 

em pensar o excluído como objeto da escrita; o segundo toma o homem sem letras 

como sujeito do processo simbólico. O autor afirma que esse olhar, que deslocou o 

                                                 
3
 TELES, Gilberto Mendonça. Contramargem – estudos de literatura. Rio de Janeiro:  PUC-Rio; São 

Paulo: Loyola, 2002. 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

marginalizado de objeto a produtor, parece ser novo, como é o interesse pelos 

vencidos e pelas minorias.  

 Em 2007, o poeta historiador Alexei Bueno publicou  Uma história da poesia 

brasileira. Nessa obra, o autor traça uma linha histórica da poesia brasileira “com 

uma visão aguda de cada autor dentro de sua própria visão de mundo, sua época e 

estilo” (BUENO, 2007, p. 11); e dedica, a exemplo do critico Silvio Romero,  um 

capítulo à análise  das manifestações da poesia oral – cantoria, repente e literatura 

de cordel, de maneira especial no Nordeste. 

 Conforme o poeta, essas manifestações são derivadas do “[...] caldeamento 

de uma poderosa tradição oral, folclórica e poética, que encontrava sua primeira 

delimitação em Portugal, ainda que fosse igualmente ibérica e latina [...]” (2007, p. 

408). O que fica enfatizado nesse pensamento é que Alexei Bueno, mesmo tratando 

das tradições orais nordestinas, faz referência somente à contribuição das 

manifestações de Portugal para sua formação. Deste modo, mesmo sendo escrita 

numa época em que os estudos sobre as tradições orais começaram a ganhar corpo 

nas universidades brasileiras, pressupõe-se que o autor de Uma história da poesia 

brasileira olha de maneira enviesada para a cultura popular. 

 Outro ponto que destaca nessas discussões é a pouca importância que os 

“historiadores têm dado à participação das fontes ágrafas africanas e indígenas na 

formação dessa tradição, excluindo por completo o discurso dessas etnias do 

sistema literário brasileiro. poesia anônima, literatura oral e folclore, entre outros” 

(SCHNEIDER, 2009, p.265). Nessa perspectiva, a tarefa da criação e produção 

cultural  é protagonizada unicamente pelo branco. 

  Diante do que foi exposto, há uma necessidade de falar sobre  os silêncios, 

os espaços lacunares, das tradições orais e  culturas populares na historiografia da 

literatura brasileira, tendo em vista a desconstrução do mito de uma literatura única, 

como sugere a pesquisadora Ria Lemaire (1994); e ainda a escrita/feitura/produção 

de outras histórias, a partir dos documentos e das ausências de documentos (LE 

GOFF,1992). É o que tem feito a geração de estudiosos do exterior e do Brasil, que 

tem se dedicado à pesquisa da literatura oral, resgatando o seu estatuto de texto 

artístico, antes privilégio da escrita. 



 

 

 

 

 Como vimos, o texto oral permaneceu por muito tempo fora do enfoque 

teórico dos estudos literários4. Somente partir da década de 80, ampliaram-se os 

espaços de debates sobre literaturas orais; e esses debates começaram a ganhar 

mais consistência. Nessa época, os estudos literários começam a responder  com 

mais nitidez às demandas das mudanças que marcaram o final do século XX. O 

debate sobre a desierarquização do cânone literário, as discussões sobre a Nova 

História Cultural, os estudos sobre a literatura oral, teorias feministas e étnicas; 

todas essas mudanças apontaram novas  projeções dos estudos literários. 

 Neste ínterim, “o discurso que reivindica o direito à pesquisa em poesia oral 

em pé de igualdade com a poesia literária” (FERNANDES, 2012, p.138), tornou-se 

altissonante. Desse modo, as pesquisas sobre as tradições orais começaram a se 

firmar no âmbito da universidade brasileira, graça ao empenho de estudiosos. Esse 

comprometimento vem aos poucos modificando uma mentalidade, conquanto 

bastante arraigada no meio acadêmico, que não enxerga as especificidades  

intrínsecas a literatura oral, “que lança mão de processos formais que acentuam a 

função da voz e de aspectos performáticos no momento da transmissão do texto,  

estabelecendo, desse modo fronteiras demarcatórias entre o erudito e o popular” 

(ALCOFORADO,2008, p.1) . 

 Portanto, com o debate sobre desierarquização do cânone literário, a 

literatura oral, outrora marginalizada, atualmente, é considerada uma importante 

fonte de pesquisa, tanto nas vertentes da crítica literária, como nos estudos da 

cultura, especialmente, em estudos que visem a identificar e registrar as 

manifestações culturais; e preservar a expressão literária. Uma vez que, tudo isso 

pode contribuir para (re) afirmação das identidades culturais e também para 

revigorar as tradições. 

 Tendo em conta a polissemia e complexidade teórica que envolve as 

pesquisas demandadas pela Literatura Oral, nosso propósito, na seção que se 

segue, é  desenvolver uma reflexão teórica sobre narrativas orais. 

 

 

 

                                                 
4
 Segundo Zumthor (1997), “até a metade do século XX, a poesia oral era vista como algo popular e 

se tornou objeto de uma investigação folclórica, no qual eram observados costumes, sincretismo 
religioso, origem étnica ao passo que o valor poético descaracterizava-se em meio ao caldo 
heterogêneo da cultura popular" (p.22). 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

2.2 Narrativas orais: tecendo um conceito 
 

 
A tradição oral compõe-se de testemunhos transmitidos oralmente de geração 

em geração, o sistema de boca a ouvido e de ouvido a boca é meio de preservação 

e de transmissão da sabedoria dos ancestrais. Assim, é pela voz que se transmite, 

de geração em  geração, o patrimônio cultural de um povo. Voz que, de acordo 

Zumthor, “assume função coesiva e estabilizante sem a qual o grupo social não 

poderia sobreviver” (1993, p.139). 

As narrativas, como produto da memória coletiva, modificam-se e se adaptam 

aos ambientes dos rios, das florestas e das matas; são atemporais  e por isso não 

têm idade. Elas se atualizam no momento do narrar, também pelo trabalho com a 

linguagem que evoca o gosto da conversa, os gestos, as expressões faciais, o 

franzir do rosto, os murmúrios, o silêncio. São narrativas que identificam o ambiente 

geográfico do mundo narrado e, simultaneamente, compõem a rede emaranhada de 

fios de memória dos rios, das florestas, das comunidades ribeirinhas,  lugares em 

que os pescadores, rezadeiras, curandeiras vão depositando, também, suas 

memórias individuais.  

Como foi dito, o objeto de estudo desta pesquisa é a narrativa oral do distrito 

rural do Rio do Engenho/Ilhéus.  Nesse distrito, ambiente em que a oralidade ainda 

tem uma enorme força na sociabilidade da comunidade, a prática de narrar 

experiências constitui-se uma modo de comunicação que resiste à influência dos 

meios de comunicação e parece continuar sendo um fator de produção simbólica e 

discursiva, que influi na sociabilidade dos moradores. As narrativas orais serão 

estudadas a partir das memórias contidas nos relatos da medicina popular e da 

benzeção; da culinária, das técnicas de ofício; das assombrações e das simpatias; 

dos modos de fazer, das cantorias e da contação de história. Para uma abordagem 

dessas narrativas, faz-se necessário agregar a esse estudo discussões relacionadas 

à identidade, à memória e ao patrimônio cultural.   

Nas últimas décadas, a questão da identidade tem atraído pesquisadores das 

Ciências Sociais e Humanas. O interesse dos estudiosos por essa temática se 

justifica pela repercussão das transformações - sociais, tecnológicas, culturais e 

políticas - nas questões cotidianas, que trazem à tona a problemática da 

nacionalidade, dos territórios, dos gêneros, das etnias e das diferenças, neste 



 

 

 

 

momento, caracterizado como pós-modernidade, no qual impera uma grande 

reflexividade. 

 Nesse contexto, o construto da identidade torna possível o entendimento de 

como as mudanças que vivemos têm afetado a vida em comunidade e a vida íntima 

contemporânea, ao mesmo tempo; permite que (re) visitem outros períodos da 

história, a partir  desse mesmo construto. O conceito de identidade cultural, segundo 

Hall (1999), não é unificado em torno de um eu coerente, mas deslocado em várias 

direções. A identidade é dinâmica e admite mudanças contínuas nos sistemas 

culturais pelos quais somos representados. Nessa perspectiva, não há uma 

identidade fixa e nem definida historicamente.  

Discutir a questão da identidade exige a retomada de alguns conceitos que 

permitem que esta seja vista, como uma construção discursiva pela qual os 

indivíduos se localizam individual e socialmente (Hall, 1999). A partir dessa 

localização são construídos os sentidos que marcam as características mais 

representativas de um povo. A identidade como fonte de significados e experiências 

é, então, inerente aos grupos sociais, e tem importância enquanto forma de 

reconhecimento dos próprios indivíduos que constituem o grupo, além de servir 

como um bojo de características que promovem a diferenciação com relação aos 

outros. 

O sentimento de pertencimento e permanência é o pressuposto básico para a 

construção da identidade individual, ao se referir aos grupos a que pretende fazer 

parte. No entanto, ver a identidade como fixa e imutável corresponde apenas a uma 

estratégia para tentar formar nas consciências a sensação de homogeneidade que, 

na verdade, não corresponde mais ao conceito pós-moderno de identidade, devido 

aos processos de hibridização cultural. O sujeito pós-moderno segundo Hall (1999, 

p. 13) é: 

 
conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou 
permanente [...] A identidade plenamente unificada, completa, segura e 
coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de 
significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados 
por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidade possíveis 
com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente.  

 

Nesse entendimento, a identidade é vista como uma manifestação muito mais 

flexível, uma vez que, tem sido mais difícil a tarefa de se situar num ambiente 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

mediado e formado por uma constante hibridação cultural (Canclini, 2003). Os 

sujeitos passam a assumir diversas identidades que não existem mais como algo 

unificado, todavia, respondem a momentos específicos e a contextos diversificados. 

Daí a necessidade de se formular estratégias que permitem, mesmo com o 

hibridismo das culturas e formações múltiplas das identidades, aspectos que reúnam 

os indivíduos em categorias de acordo com algumas características comuns ao 

grupo e fazem com que esses se sintam como parte de um todo.  

Para Hall (1999, p.62) “uma forma de unificá-las tem sido a de representá-las 

como a expressão da cultura subjacente de ‘um único povo’. A etnia é o termo que 

utilizamos para nos referirmos às características culturais – língua, religião, costume, 

tradições, sentimento de ‘lugar’ - que são partilhados por um povo”. Essas 

classificações acerca das caracterizações do povo são fundamentais para gerar um 

agrupamento em torno dos mesmos aspectos culturais, promovendo assim, as 

impressões de homogeneidade. 

Perceber a identidade como processo que emerge de atributos culturais é 

crucial, portanto, para a compreensão do papel que as representações têm na 

edificação dos sentidos que compõem as identidades. Assim, é possível dizer que só 

a partir da representação será possível conceituar a identidade explicando a sua 

importância nas sociedades contemporâneas, nos domínios cultural e social. Nesse 

contexto, a cultura, enquanto expressão da produção de bens simbólicos que 

definem as identidades, surge como uma síntese de representações capazes de 

produzir as identificações dos sujeitos com o meio no qual está inserido.   

Dessa forma, a literatura adquire o status de representação identitária cujo 

funcionamento age como fonte de significados e suscita a abordagem dos aspectos 

culturais da sociedade a que se refere. A partir dessa abordagem, pode-se inferir 

que a construção de traços característicos que compõem as identidades é 

proveniente das representações que abarcam e sintetizam os elementos da cultura. 

 Assim é que as narrativas orais, foco deste trabalho, são abordadas como 

elemento de representação cultural em observância de seu caráter de etnotexto, ou 

seja, um discurso que um grupo social elabora sobre sua própria cultura, e através 

do qual reforça e questiona a sua identidade (SANTOS, 1995). Inserida no campo da 

Literatura Comparada e dos Estudos da Cultura, as narrativas orais, neste trabalho, 

são  entendidas como patrimônio imaterial (IPHAN,2000). De caráter etnoliterário 

(SANTOS, 1995) apresentam peculiaridades que revelam informações históricas, 



 

 

 

 

etnográficas, sociológicas, sociais, constituindo-se, assim, em um documento vivo 

que denuncia costumes, ideias, mentalidades, decisões e julgamentos (CASCUDO, 

1984).  

   Até o século XVIII o termo literatura – em latim litteratura - significava “saber 

relativo à arte de escrever e ler, ou ainda gramática, alfabeto, erudição, etc” 

(AGUIAR E SILVA, 1973, p. 22). Desse modo, a tradição privilegiava a escrita como 

exclusiva fonte teorizadora do texto literário, por isso o texto oral permaneceu por 

muito tempo fora da abordagem teórica dos estudos literários. Se entendêssemos 

que a literatura é uma fonte teorizadora que só se concretiza na modalidade escrita, 

“estaríamos excluindo as tradições orais medievais de comunidades europeias, cuja 

produção literária era a expressão de indivíduos iletrados que numericamente 

predominavam naquela época” (ALCOFORADO, 2008, p. 2). 

As analogias entre poesia e oralidade remetem à Poética, de Aristóteles. No 

entanto, foi no final do século  XIX e no século XX que a oralidade protagonizou com 

a teoria literária algumas pesquisas. No final do século XIX, o francês Paul Sébillo, 

em seu livro Literature Orale de L’Haute Bretagne (1881), cunhou a o termo literature 

orale - definindo-o como a arte daqueles que não escreviam nem liam - que 

compreende os contos, as adivinhações, os provérbios, os cantos, as orações, as 

frases feitas tornadas tradicionais ou denunciando uma estória. Trata-se de uma 

demarcação de fronteiras que visa a diferenciar a literatura escrita, considerada 

erudita, daquilo que era oral como: histórias tradicionais, cantos, lendas, mitos.  

  No Brasil, um clássico sobre as tradições orais foi produzido pelo folclorista 

Câmara Cascudo, Literatura Oral no Brasil  - escrito em 1949 e publicado em 1952 - 

apresenta conceitos sobre a literatura oral a partir de comparações com o texto da 

literatura erudita. Segundo Cascudo (1984), a Literatura oral manifesta-se mediante 

um corpus amplo e variado: mitos, lendas, contos, causos, adivinhas, canções, 

sagas, rezas, ritos e provérbios, transmitidos oralmente, de geração a geração.  

 O folclorista apresenta quatro características  fundamentais da Literatura oral: 

antiguidade, impossível identificar a data de seu surgimento; persistência, pois são 

transmitidas de geração a geração, são reformuladas, entretanto não esquecidas;  

anonimato da autoria, o que a faz de todos e de ninguém; e a oralidade, voz 

anônima do povo que tem na sonoridade, na entonação e no ritmo, além dos gestos, 

os grandes aliados que reforçam o significado mensagem – esses recursos são 

nomeados por Zumthor (2000) como elementos performáticos.  



 

                                                                                                                                                                                                     

 

 Para Cascudo, a literatura popular brasileira se compõe a partir das 

influências dos povos responsáveis pela formação da nossa cultura: o negro, o 

branco e o índio. Indígenas, portugueses e africanos possuíam cantos, danças, 

mitos, cantigas de embalar, anedotas, poetas e cantores profissionais. Cada etnia 

contribuiu de maneira marcante, o que resultou no que temos de mais forte e popular 

no nosso folclore. “Não há povo que possua uma só cultura, entendendo-se por ela 

uma sobrevivência de conhecimentos gerais” (1984, p.30) 

  Durante a década de setenta, os gêneros que constituem a literatura oral 

passaram a ser designados pelo alemão Andre Jolles (1978) como formas simples5. 

São formas que se encontram na língua, “criações coletivas que brotam do próprio 

ser humano, sendo a voz de um povo que enfeixa em pequenas narrativas seus 

anseios e temores” (D’ONOFRIO, 2007, p. 88).  Tais formas são apreensíveis pela 

audição e cristalizadas, na linguagem, de maneira espontânea.  Por isso, são  

passíveis de ser memorizadas e recontadas, como se percebe nas variedades de 

versões dos contos, mitos e lendas que preenchem o imaginário em muitos países. 

Desse modo, sobrevivem na memória popular.  

 Para Sousa (2005), trata-se de “uma locução adjetiva que parece atribuir uma 

certa  depreciação ante a hierarquia dos gêneros, criada pela tradição acadêmica” 

(p.112). Provindo da linguagem e de manifestações culturais que “não são 

apreendidas nem pela Estilística, nem pela Retórica, nem pela Poética, nem mesmo 

pela escrita”, (JOLLES, 1978, p. 20) a história e a crítica literária negligenciaram, 

deixando-as para outras áreas do conhecimento, o cuidado de ocupar-se disso.  

 Os conceitos que hoje são considerados fundamentais nos estudos da 

literatura oral remontam ao princípio da década de 80 e foram formulados pelo padre 

jesuíta Walter Ong, e pelo medievalista  suíço Paul Zumthor. Além desses dois 

estudiosos, há outros pesquisadores do tema, por exemplo, os brasileiros Doralice 

Alcoforado, Frederico Fernandes, Jerusa Pires Ferreira. 

 Em 1982, Walter Ong publica  Oralidade e cultura escrita. Nesse livro, Ong 

retoma Mc Luhan para falar de escrita e oralidade desde tempos longínquos até 

chegar na era da mídia eletrônica. Já o medievalista Paul Zumthor  dedica-se à 

discussão sobre letra e voz a partir de textos medievais e traça a caracterização do 

                                                 
5
 Jolles denomina formas simples as formas de linguagem oral: lenda, saga, mito,  a anedota 

adivinha, ditado, caso, chiste, conto e o memorável. 



 

 

 

 

que denomina poesia oral ou poética da voz, essas discussões podem ser vistas nas 

obras A letra e a voz: a literatura medieval e Introdução à poesia oral. 

 O que hoje se chama de literatura6 popular tem embasamento na oralidade; 

na voz do enunciador. A literatura escrita nada mais é do que a materialização 

gráfica da voz. De acordo com Zumthor (1993), no período medieval, a mediação 

entre o copista e o texto era a voz. O copista escrevia aquilo que ele ouvia; depois, o 

próprio poeta - dono da voz - fazia as correções necessárias para o texto escrito ter 

sua versão final. Por considerar a voz como medianeira entre o escrito e o oral, os 

estudiosos Zumthor (1993) e Fernandes (2007) nomeiam poesia oral ao invés de 

literatura oral.  

Do ponto de vista da sua estruturação, as narrativas orais organizam-se a 

partir da voz de um enunciador, - “na voz ruído” (FERNANDES, 2003, p.24) dos 

poetas, contadores, pescadores, agricultores, rezadeiras e curandeiras. Dessa 

maneira, as narrativas são enunciados, porque são resultados da enunciação. No 

contexto deste trabalho, preferimos usar a nomenclatura narrativas orais a usar 

poesia oral. Essas narrativas orais são entendidas aqui como patrimônio. Esse  

patrimônio está presente na memória contida nos relatos orais.  

 Para Todorov (1980, p.21), a narrativa 

 

[...] se constitui na tensão de duas forças. Uma é a mudança, o inexorável 
curso dos acontecimentos, a interminável narrativa da “vida” (a história), 
onde cada instante se apresenta pela primeira e última vez. É o caos que a 
segunda força tenta organizar; ela procura dar-lhe um sentido, introduzir 
uma ordem. Essa ordem se traduz pela repetição (ou pela semelhança) dos 
acontecimentos: o momento presente não é original, mas repete ou anuncia 
instantes passados e futuros. A narrativa nunca obedece a uma ou a outra a 
força, mas se constitui na tensão das duas. 

 

 Assim sendo, a narrativa se junta à história, à sucessão de fatos, que se 

conectam na relação passado, presente, futuro, estabelecida pela tensão de duas 

forças. Para o linguista, narrativa é história e discurso  

 

[...] é história, no sentido em que evoca uma certa realidade, 
acontecimentos que teriam ocorrido, personagens que, deste ponto de vista, 
se confundem com os da vida real; é ao mesmo tempo discurso: existe um 
narrador que relata a história; há diante dele um leitor que a percebe 

(TODOROV, 1980, p.22). 
 

                                                 
6
 Segundo Walter Ong (1998), a palavra “literatura” não foi bem empregada, uma vez que seu 

significado "abrange um dado corpo de materiais escritos" (p.19).  



 

                                                                                                                                                                                                     

 

 Dessa forma tanto a história como o discurso são importantes na construção 

literária. Assim, a narrativa representa a nossa forma de enxergar a vida, é a história 

indicando a realidade. É válido lembrar, que, para o linguista, o tempo presente nas 

narrativas não se refere ao momento que em as histórias estão sendo contadas,  

todavia remete aos fatos de tempo passado. Tempo que nasce das reminiscências,  

das tradições, das memorias. Tempo caracterizado pelas pausas, silêncios, 

esquecimentos, entonação, mudanças rítmicas e tonais da voz, olhares furtivos, 

suspiros, sorrisos e as expressões corporais, que  trazem à lembrança histórias 

entretecidas  pelas vozes poéticas que reúnem as palavras no “leito do tempo num 

instante único” (ZUMTHOR, 1993). 

 

 

texto oral tradicional organiza-se a partir da voz de um enunciador, o locutor, 
responsável pelo discurso dirigido a um certo alocatário – um auditório que 
simultaneamente percebe e distingue na mesma pessoa o “autor”, o 
narrador e o transmissor do discurso narrativo. Discurso que engloba não 
apenas a fala do seu enunciador, o eu da enunciação, mas também um 
coro de vozes que se organiza por meio dessa instância narrativa, dando a 
impressão de uma coisa só – a voz imemorial, a voz de um “eu” que 
representa o senso comum e a voz de um “eu” coletivo, representação da 
voz de uma comunidade especificada. Esse feixe dialógico, concerto de 
vozes e de outros códigos de linguagem, confunde-se com e eu enunciador, 
o sujeito da enunciação, gerando muitas vezes ambigüidades no momento 
da transcrição do texto (ALCOFORADO, 2008, p.4) 

 

    

Mantidas na memória do transmissor, as narrativas orais são produzidas 

durante a sua performance, ou seja, no “momento em que uma mensagem poética é 

simultaneamente transmitida e percebida” (ZUMTHOR, 1993, p. 295).  O narrador 

agrupa ao texto signos atualizadores do seu grupo cultural. Portanto, acontece 

concomitantemente, criação, transmissão e recepção do texto oral. Neste caso, a 

narrativa oral une contador e ouvinte num processo de influência mútua que não 

acontece em nenhuma outra forma de comunicação literária.  

O filósofo Walter Benjamin (1987), ao falar sobre o narrador, faz algumas 

considerações que nos permitem refletir sobre a importância de uma das mais 

antigas formas de expressão popular, o ato de narrar. Para o autor, a narrativa é 

uma experiência acumulada ao longo das vivências, e tem como matéria-prima o 

que se pode recolher da tradição oral. Sendo assim, “narrar é intercambiar 



 

 

 

 

experiências” (1987, p.30), é tecer um fio que se alimenta cotidianamente dos 

acontecimentos e tramas das relações humanas, no ato da performance.  

Para Paul Zumthor (2000), trata-se de Literaturas da voz, isso porque abrange 

características fundamentais da vocalidade, da performance e também da recepção. 

Nas Literaturas da voz, a compreensão dos acontecimentos se faz pela vocalidade e 

performance do contador. Daí ele precisar se utilizar de recursos performáticos: 

sonoridade, entonação, ritmos e gesticulações - capazes de fazer com que o 

ouvinte, além de entender o que está sendo contado, possa também ter interesse 

pelo relato.  Por isso as expressões faciais, gestos, mímicas, são necessários. 

Desse modo, os recursos performáticos tornam a Literatura mais rica em termos de 

expressividade, e são esses recursos que dão vida à história. 

Como assevera a Zumthor, a vocalidade é plena de materialidade, pois 

envolve a performance  do corpo do locutor que, ao estabelecer uma situação 

comunicativa, coloca em ação simultânea o emissor, o texto (oral) e o receptor. O 

pesquisador aponta a necessidade de diferenciar o conceito de tradição oral, ligado 

à duração de algo no tempo, do de transmissão oral, relacionado ao presente da 

performance. Importante ressaltar que o medievalista estabeleceu ainda diferença 

de conceitos entre oralidade e vocalidade, cuja atitude teórica é a de considerar 

desde os textos tradicionais da voz viva aos que se transmitem pelos mais diversos 

suportes. Zumthor afirma preferir, à expressão oralidade, a palavra vocalidade, pois 

ela concede a uma estética do efeito produzido no ouvinte a proeminência sobre 

uma estética da produção. 

Zumthor distingue dois termos presentes na performance: texto entendido 

como “sequência linguística que tende ao fechamento, e tal que o sentido global não 

é redutível à soma dos efeitos de sentidos particulares produzidos por seus 

sucessivos componentes” (2001, p. 220); e  obra, que  conglomera o texto, além dos 

ritmos, sons, elementos visuais. Dessa maneira, a obra envolve  todos os fatores 

presentes na performance.  Tal pensamento converge para os estudos  de Walter 

Ong (1998),  que parte da hipótese de que, ao contrário da escrita, a palavra 

propagada oralmente não existe num contexto estritamente verbal: “ela participa 

necessariamente de um processo mais amplo, operando sobre uma situação 

existencial que altera de algum modo e cuja totalidade engaja os corpos dos 

participantes” . 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

Outro autor que se dedica a discutir sobre performance é Frederico 

Fernandes . Para esse autor, na performance, o narrador busca aproximar o ouvinte 

da ação, na qual “os efeitos sonoros e visuais propiciam uma representação do 

acontecimento, tornando-o mais real” (2002,p. 29). A comunicação por gestos “em 

lugar das palavras também é extensão da voz, o efeito buscado é tornar a fala mais 

real, pois o contador confere uma forma aos objetos, numa vã tentativa de 

concretizá-los” (p.30).  

No ato da narração, a ação se desenrola através da performance do contador, 

que se encarrega de dar vida aos acontecimentos, permitindo que o ouvinte entre no 

mundo narrado. Há, portanto, uma comunicação interativa: o contador conta seu 

causo, o ouvinte ouve, mas também pode interagir. As expressões não verbais, 

aparentemente desprovidas de significados, se agrupam, imprimindo mais força, 

expressividade e sentido real ao texto. Muito embora formem uma questão delicada 

e difícil ser codificada, quando da passagem do texto oral para a modalidade escrita. 

Dessa maneira, a pesquisa sobre as narrativas orais é um trabalho 

desafiador, porque o texto, antes de transcrito, é um texto com marcas do discurso 

oral, expressões faciais, gestos e mímicas que estão presentes no ato do contar. A 

dificuldade de transcrever a variedade desses signos, que se reúnem no ato 

performático, leva redução do valor poético do texto oral, o que compromete o 

entendimento do texto, e que induz a preconceitos de julgamento. 

 Nesse entendimento, o texto oral não se reduz a um contexto enunciativo 

unicamente verbal, perspectivas linguísticas, exclusivas do discurso oral, juntam-se 

à voz para lhe dar mais concretude - movimentos corporais, gestos, dicção, pausas, 

até mesmo o estímulo da plateia - receptores, a fim de não reduzir a oralidade à 

ação exclusiva da voz. 

  As narrativas orais, que vem de boca a ouvido e de ouvido a boca, 

apresentam características e/ou expressões próprios da região ou do ambiente onde 

é contada. Narradas, cantadas, faladas, aprendidas de ouvido, apresentam traços 

da linguagem espontânea do homem ordinário (CERTEAU, 1998) marcas de um 

discurso das vozes poéticas, que trazem aquilo que Paul Zumthor (1993) chama de 

índices de oralidade. Resultado de uma interação feita entre os indivíduos de várias 

gerações, essas narrativas, fruto da memória coletiva modificam-se, são 

ressignificadas e adaptadas de acordo os espaços das florestas, das comunidades 

ribeirinhas, distritos rurais, mares, matas e rios.  



 

 

 

 

 Este estudo, que se ocupa da “irmã mais velha, bem mais velha e popular” -  

discorre sobre as manifestações das narrativas orais que representam a memória do 

grupo remanescente do distrito rural do Rio do Engenho/Ilhéus -BA. Narrativas 

transcritas a partir da “poesia que se expressa pela “voz ruído” e constitui a “voz 

discurso”. O nosso interesse é tratar dos relatos que permanecem na memória de 

alguns dos habitantes da região, aqueles contados pelos pescadores,  curadeiras, 

trabalhadores, rezadeiras com ou sem escolaridade, mas que os contam muito bem, 

sem se prenderem às regras a que obedece a literatura escrita tradicional. 

Narrativas que se tecem na trama  cotidiana das relações humanas, no ato da 

performance, cuja oralidade se estabelece como elemento principal, ainda que de 

algum modo apresente escrita, nasce da voz do seu narrador, contada ou cantada, 

“manifestada pela voz poética que reflete figuradamente a extratemporalidade e se 

configura nas experiências do seu contador” 

 Apresentar as narrativas orais a este contexto implica pensar nas histórias do 

Rio do Engenho, nas tradições orais  desse distrito que fazem parte de uma herança 

cultural de tradições e costumes que estão guardadas na memória das vozes 

poéticas. Desse modo, o narrador de histórias é o depositário da memória 

(ZUMTHOR, 1993) do distrito rural, pois une as experiências da vida individual  e 

coletiva, o passado e o presente, revelando a memória da região, representada pelo 

imaginário contido nos causos, depoimentos, rezas.  

As narrativas orais se mantém vivas nas chamadas instituições de 

transmissão, ou seja, em momentos de convívio coletivo de uma comunidade,  no 

processo de colheita da mandioca, no trabalho em casas de farinha, nas rodas de 

conversa com  familiares e amigos, na feitura de doces, na colheita das frutas, nas 

novenas,  no momento da caça e da pesca. Nesses momentos, as pessoas reunidas 

partilham as experiências colhidas nas labutas diárias e os  mais velhos transmitem 

ensinamentos, que são passados à geração mais nova. Assim sendo, os moradores 

reafirmam laços de solidariedade, praticam a sociabilidade, harmonizam-se,  unem-

se e, assim, constroem suas identidades sociais.  Portanto, as narrativas orais se 

constituem como elemento identitário de representação cultural, mantenedor da 

memória coletiva.   

 A etapa a seguir do nosso estudo se refere à discussão dos conceitos de 

memória e patrimônio e a sua relação com as narrativas orais. 

 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

 
 
1.3 Sobre aspectos da memória 
  
 

 As narrativas orais são compostos de lembranças e atualizações. Elas 

representam os acontecimentos individuais e também os coletivos. Enquanto 

elementos significativos da identidade  da memória coletiva de um grupo social,  as 

narrativas formam uma rede de conhecimentos que fornecem sentidos de coesão e 

coerência à identidade social do grupo.  

  Neste estudo, as práticas cotidianas, simbolizadas nas vivências, nos 

hábitos, nas crenças e nos modos de fazer e viver  em uma sociedade, são 

entendidas como patrimônio imaterial (LONDRES, 2004). As práticas cotidianas são 

experiências que Certeau (1998) entende como práticas ordinárias, como operações 

culturais que são movimentos do dia-a-dia e que nele são formulados. O autor afirma 

ser possível compreender melhor o conceito de prática cultural como uma 

combinação mais ou menos coerente, mais ou menos fluida de elementos cotidianos 

concretos (menu gastronômico) ou ideológicos (religiosos, políticos), ao mesmo 

tempo passados por uma tradição (de uma família, de um grupo social).  

Tais elementos cotidianos são realizados, dia a dia, através dos 

comportamentos que traduzem em uma visibilidade social fragmentos desse 

dispositivo cultural, da mesma maneira que a enunciação traduz na palavra 

fragmentos do discurso.  

O estudo das práticas particulares da vida cotidiana de um lugar, as memórias 

de seus moradores, o registro do antigamente, fazem com que o passado seja 

ressignificado no tempo presente. Dessa maneira, a memória dessas referências 

simbólicas “procura salvar o passado para servir o presente e o futuro” (LE GOFF, 

1996, p. 423); ainda, avigora as tradições, repete códigos comportamentais, cria 

novos códigos e contribui para (re) afirmação das identidades culturais. 

Nesse entendimento, a memória é um elemento essencial da construção 

identitária.  Para Pollak (1989), as identidades se constroem a partir de visões do 

passado, que  funcionam como  pontos de referência para determinados grupos e 

fornecem coerência, no  tempo, aos seus quadros de representação simbólica. 

Assim sendo, a memória reforça os sentimentos de pertença e adesão afetiva ao 

grupo social, contribuindo para coesão social. 



 

 

 

 

No que diz respeito ao sentimento de pertença, esse não se  pauta apenas na 

questão espacial;  vincula-se também   ao conceito de patrimônio cultural.  O 

sentimento de pertença constitui, por meio da transmissão de saberes e fazeres da 

comunidade, elos de continuidade espaço-temporal, além de mecanismos de 

afirmação de identidade.  

Assim sendo, memória e patrimônio estão inter-relacionados, já que  ambos, 

quando ligados, fazem referência aos conhecimentos que conferem aos grupos 

sociais o sentido de pertença7 a uma determinada cultura e sociedade. A memória 

está pautada nas vivências e experiências coletivas, sendo ressignificadas no 

presente, como fio que conduz as tramas das relações que envolvem subjetividades 

dos diferentes grupos sociais, assim, “ a memória é um elemento essencial do que 

se costuma chamar de identidade, individual ou coletiva, cuja busca das atividades 

fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia” (LE 

GOFF, 1996, p.476) 

Nesse sentido, é a memória que, ao definir o que é comum ao grupo e o que 

o diferencia, irá fundamentar e reforçar sentimentos de pertencimento. Dessa 

maneira, a memória, enquanto lembrança, é viva, se realiza e consolida com o 

pertencimento. Cabe pontuar  que  os depositários da memória – quando os saberes 

e fazeres  são transmitidos oralmente de geração a geração - compõem pontos de 

referência vivos para a memória coletiva, com  ênfase em lembranças e, 

especialmente, no sentimento de pertença e impacto de “adesão afetiva ao grupo” 

(POLLAK, 1989, p. 3). 

Desse modo, pode-se dizer que a memória é o fruto do entrelaçamento das 

experiências de um momento vivido. De tal modo, ela é uma espécie de guardiã da 

integridade de cada grupo social, que garante a sobrevivência de acontecimentos 

que marcaram um tempo e garante a partilha desses acontecimentos entre 

indivíduos de um grupo social. “A memória coletiva é apontada como um cimento 

indispensável à sobrevivência das sociedades, o elemento de coesão garantidor da 

permanência e da elaboração do futuro” (SANTOS, 2008, p.239). 

                                                 
7
 “o sentimento de pertença a um grupo não pressupõe a presença atual de seus membros. Suas 

influências podem permanecer vivas, orientando o olhar do memorialista sobre o passado.  A 
convivência entre antigos companheiros nutre a comunicação entre visões de mundo que se limitam, 
se conformam e se interpenetram” (FROCHTENGARTEN, 2005, p.19) 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

A memória, como acervo de lembranças8, não é um fruto qualquer que resulta 

de vivências, mas um processo que se faz no momento atual para atender às 

necessidades do presente. Deve-se afirmar com isso que o passado não é guardado 

pela simples evocação das lembranças, mas reconstruído numa dimensão 

atualizada. Daí poder-se dizer que a memória trabalha sobre o tempo, não um tempo 

qualquer, mas aquele experimentado pela cultura. Nas reminiscências, tece-se o 

passado no presente e entrelaçam-se novos conhecimentos. Como afirma Michael 

Pollak, a memória é “uma operação coletiva dos acontecimentos e das 

interpretações do passado que se quer salvaguardar” (p,9) 

Para Zumthor, a memória, vinculada à voz, apresenta uma vertente dupla 

“coletivamente, fonte de saber; para o indivíduo, aptidão de esgotá-la e enriquecê-la” 

(p.100). Dessas duas maneiras, a voz poética é memória. Desse modo, a narrativa  

passa a ser entendida como um meio de  transmissão de conhecimentos entre 

gerações;  relaciona fatos narrados com fatos vivenciados, não sendo possível 

imaginar narrativa sem a ideia de memória. O depositário da memória, no ato de 

narrar, ainda que conte histórias marcadas por suas visões de mundo, transcende a 

memória individual, sendo a memória sempre coletiva e, portanto, social, formada a 

partir do grupo a que pertence. 

 Ao narrar o que viu, ouviu e viveu nas suas labutas diárias, o agricultor, a 

benzedeira, o artesão, o pescador  retornam a um passado assinalado na memória, 

o que torna  o presente, no momento em que tece, o seu relato.  Desse modo,  

narrar historias é conviver com o passado, compondo o presente. Assim, a presença 

do visto e do vivido tem sentido, já que o narrador incorpora o seu repertório de 

conhecimentos passados às experiências do tempo presente.  

Como assevera Fernandes (2005), o vivido implica ter passado pela 

experiência da vida, ter sido exposto ou expor-se, ter permitido o acontecimento em 

si do conhecido e do novo, do inusitado, do imprevisto. Implica criar significado. A 

vivência permite o conhecimento. Desse modo, o passado permanece então em 

contínua reconstrução pela memória coletiva. 

Por sua vez, o patrimônio oferece aos membros de uma comunidade a 

possibilidade de perceberem sua origem, de seus familiares e ancestrais, isto é, o 

                                                 
8
 Para Bosi (2004) a lembrança é a sobrevivência do passado [...]. Guardada na memória essa 

lembrança vem a tona como forma de reafirmar a identidade da comunidade, de manter ainda viva as 
suas tradições, o seu modo particular de vida por meio das manifestações culturais, dos ritos e festas. 



 

 

 

 

patrimônio como representação da memória vincula os indivíduos a experiências de 

vivências individuais e coletivas, que caracterizam a trajetória de vida. O patrimônio 

cultural implica sentidos de pertencimento e permanência, considerando-se que a 

produção material e imaterial de uma comunidade torna-se elo de identificação do 

grupo a um ethos cultural, vetor de transmissão e compartilhamento de experiências 

vividas.  

Os relatos orais são fragmentos do cotidiano, visíveis entre acontecimentos 

lembrados e acontecimentos vividos pelo grupo e, como registros de experiências 

vivenciadas, são bens simbólicos - patrimônio imaterial9. As memórias coletivas se 

materializam através desses bens simbólicos que, ao serem exteriorizados, agem 

como um meio de socialização nas atividades coletivas desenvolvidas pelos grupos 

sociais. 

Conforme Londres (2004, p. 22-23), o patrimônio imaterial10 é constituído 

 

por práticas, representações, expressões, saberes e fazeres – assim como 
instrumentos, objetos, artefatos e espaços culturais que lhe são associados 
– que comunidades, grupos e, quando for o caso, indivíduos reconhecem 
como parte de sua herança cultural. Esse patrimônio cultural imaterial, 
transmitido de geração em geração, é constantemente recriado por 
comunidades e grupos em resposta ao seu meio ambiente, sua interação 
com a natureza e suas condições históricas de existência, e lhes 
proporciona um sentido de identidade e continuidade, promovendo assim o 
respeito pela diversidade cultural e pela criatividade humana.  

 

O conceito de patrimônio está baseado nos valores simbólicos que irão 

distinguir o bem cultural como singular, evocando não apenas sua história, mas 

também sua memória e sua cultura para os contemporâneos e/ou os seus 

descendentes. Tais valores são atribuídos ao patrimônio cultural através das práticas 

sociais, das relações sociais, da identidade e da memória.  

                                                 
9
 O Decreto número 3551, de 4 de agosto de 2000,  deu início ao registro dos bens imateriais que 

constituem o  patrimônio cultural brasileiro, criando-se para isso 4 livros de  registro desses bens:  
I - Livro de Registro dos Saberes, em que são inscritos  conhecimentos e modos de fazer enraizados 
no cotidiano das  comunidades;  II - Livro de Registro das Celebrações, em que são inscritos  rituais e 
festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da  religiosidade, do entretenimento e de outras 
práticas da vida social; III - Livro de Registro das Formas de Expressão, em que são  inscritas 
manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas  e lúdicas;  IV - Livro de Registro dos Lugares, 
em que serão inscritos  mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se  concentra 

e reproduzem práticas culturais coletivas. 
10

 O conceito de patrimônio imaterial foi adotado, no Brasil, somente com a  Constituição Federal de 
1988, que incluiu em seu texto os bens de natureza material  e imaterial “portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes  grupos formadores da sociedade brasileira” 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

 Para a Unesco (2005), as tradições e expressões orais, incluindo a língua 

como vetor do património cultural imaterial, abrange uma grande variedade de 

formas:  provérbios, adivinhas, histórias, rimas de embalar, lendas, mitos, canções e 

poemas épicos, encantamentos, rezas, cânticos, canções, desempenhos dramáticos 

e assim por diante. Todas essas tradições transmitem o conhecimento, os valores e 

a memória coletiva e desempenham um papel essencial na vitalidade cultural de 

uma comunidade ou grupo. 

Nessa perspectiva, a narrativa oral como patrimônio cultural refere-se aos 

sentidos e significados que são transmitidos de geração a geração pelos bens 

simbólicos. A narrativa, enquanto representação da vida e do mundo no qual o 

sujeito está inserido, é um meio de transmissão de conhecimentos entre gerações, 

representativo de um contexto sócio, histórico e cultural. É, portanto, essencial à 

preservação do patrimônio cultural uma vez que esse está ligado intimamente à 

preservação da memória. 

  Diante do exposto, as narrativas  apresentam as experiências cotidianas  dos 

homens e das mulheres de grupos sociais, os quais, no dia-a-dia, estabelecem 

contato direto com os rios, mangues, matas, florestas, seja no trabalho da lavoura 

ou, seja na pesca ou na colheita. De tal modo, as experiências da vida individual são 

incorporadas aos acontecimentos passados e traduzidos em narrativas. Sendo 

assim, o narrador relata a sua experiência quando conta uma história. Nas palavras 

de Benjamim (1987), essa experiência não se joga ao vento, ela se une à teia tecida 

e continua sendo tecida. Constituem-se assim em “histórias de vida, histórias da 

vida” (TODOROV, 1980, p.21).  

Os narradores, providos da capacidade de rememorar, adentram nas florestas 

nos rios, nos distritos e  nos lugarejos, em busca de detalhes e minúcias que a eles 

pertencem, construindo, assim suas narrativas - fonte de sabedoria e conselhos. Os 

intercâmbios de experiências que acontecem nas vivências cotidianas dos 

narradores é a fonte das narrativas orais. 

A adesão afetiva ao grupo e a coletivização do patrimônio geram, em 

determinados espaços, lugares significantes, com os quais a comunidade se 

identifica; isso porque cristalizam fatos e/ou acontecimentos individuais e coletivos, 

que se vinculam às atividades cotidianas e, por conseguinte, fazem-se presentes na 

memória individual e coletiva dos grupos sociais. Sendo assim, o patrimônio cultural 



 

 

 

 

- material ou imaterial - que é construído a partir da memória coletiva inclui-se na 

categoria lugar de memória.  

Conforme o historiador francês Pierre Nora (1993), os lugares de memória 

são identificados como espaços impregnados de conteúdo simbólico e de 

referências culturais. Para o historiador, a noção de lugar de memoria deve 

corresponder aos três sentidos da palavra, material – lugar em que  a memória 

social se aporta e pode ser entendidas pelos sentidos;  simbólico – porque têm ou 

adquiriram a função de alicerçar memórias coletivas; e  funcional onde essa 

memória coletiva – vale dizer, essa identidade - se expressa e se revela.   

 

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há 
memória espontânea, que é preciso criar arquivos, organizar 
celebrações, manter aniversários, pronunciar elogios fúnebres, 
notariar atas, porque estas operações não são naturais (NORA, 
1993, p.13). 

 

De tal modo, os lugares de memória se configuram fundamentalmente  ao 

serem espaços onde a ritualização de uma memória-história pode suscitar a 

lembrança de conteúdos simbólicos  e de  monumentos reveladores dos processos 

históricos e culturais, dos conflitos sociais, dos interesses que, conscientemente ou 

não,  os revestem de um papel icônico. Portanto, "só é lugar de memória se a 

imaginação o investe de uma aura simbólica [...] só entra na categoria se for objeto 

de um ritual" (idem, p.14). 

Nessa perspectiva, o conceito de lugar de memória pode ser entendido como 

resultado das práticas sociais e do sentimento de pertença, revelando por sua vez a 

função identitária. Logo, os lugares de memória constituem-se espaços de 

sociabilidade, compartilhamento de experiências, afirmação das identidades e 

reafirmação do sentido de territorialidade e de pertença à cultura local. Tais lugares 

funcionam como suporte da memória coletiva e da identidade social. 

Assim sendo, pode-se dizer que o distrito rural do Rio do Engenho é um lugar 

de memoria, de construção e atualização do passado. Distrito de Ilhéus desde o 

tempo colonial, quando o atual município foi Capitania de São Jorge dos Ilhéus – o 

Rio do Engenho é  rico em cultura, história e tradições. A Igreja de Santana, por 

exemplo, integra o patrimônio histórico cultural do Rio do Engenho, sua provável 

construção data da primeira metade do século XVI; outros indícios da sua 

antiguidade são: as ruínas do engenho, o tacho de fazer o melaço da cana-de-



 

                                                                                                                                                                                                     

 

açúcar, que foi encontrado enterrado, colocado à frente da igreja, ruínas do canal 

que desviava a água do rio para mover a roda d’água e gerar a energia hidráulica. 

Devido à presença desses monumentos construídos antes de 1550 e tombados pelo 

Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, esse distrito possui 

grande importância cultural.  

Além do patrimônio material, o distrito se destaca por sua riqueza imaterial: 

festa de Nossa Senhora Sant’Ana, gastronomia,  artesanato,  os saberes e fazeres 

cotidianos da comunidade e narrativas orais. Esses bens patrimoniais são 

materialidades e práticas culturais que se destacam nas manifestações populares 

por mediarem diferentes e memoráveis fatos históricos e por representarem 

heranças culturais, técnicas e estéticas de tempos passados. 

As narrativas contadas pelos moradores fazem parte de uma herança cultural 

de tradições e costumes que estão guardadas na memória de alguns dos habitantes 

da região. Essa herança é transmitida oralmente de geração a geração. Portanto, 

essas narrativas conferem ao distrito rural um espaço privilegiado, marcado pela 

peculiaridade histórica, memorialista e, sobretudo, pelo patrimônio imaterial  que 

envolve uma  combinação de signos e tradições, consequência da mescla cultural 

dos grupos que a compõem e que caracterizam o patrimônio.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. NARRATIVAS ORAIS DO RIO DO ENGENHO  
 
 
 
 
 
 

 A voz poética é memória  
ZHUMTHOR 

 
 
 
 
 

 A  narração da própria vida é o testemunho mais eloquente dos 
modos que a pessoa tem de lembrar. É a sua memória 

BOSI 
 
 
 
 

Lembrar o que a gente viveu e aprendeu é viver novamente experiências jamais 
esquecidas 

 
D. MARIA DA GLÓRIA, 80 anos, rezadeira do Rio do Engenho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

 
 

 

Foi com intuito de escutar as vozes poéticas, que partimos rumo ao distrito 

rural do Rio do Engenho; dezenove quilômetros de estrada de chão. A partida é 

considerada realmente singular:  ônibus lotado, encontros de comadres, risadarias  e 

muitos, muitos causos. Esse meio de transporte se constitui na principal via de 

acesso ao distrito e, diariamente, pescadores e agricultores utilizam-no para 

viajarem a Ilhéus, com o intuito de escoar as suas produções. 

No caminho, precisamente no Couto e Santo Antônio, pode-se tomar 

conhecimento do cotidiano da comunidade – mulheres com feixe de lenhas na 

cabeça, trabalhadores rurais em suas buraras, agricultores com suas pequenas 

produções, barcaças com cacau, mulheres e homens raspando mandioca e fazendo 

farinha. Esses e outros elementos compõem a paisagem cotidiana e fazem parte de 

um cenário próprio da região. 

 A viagem continua rumo à próxima parada: o Rio do Engenho. Na chegada 

ao distrito, o patrimônio natural nos convida a embarcar de encontro aos encantos e 

mistérios das narrativas orais. Sem olvidar a presença imaginária do Lobisomem, da 

Iara,  da Caipora e do Nego D’Água, seres que costumam aparecer sempre no Rio 

do Engenho, é importante lembrar a presença dos pescadores às margens do Rio 

Santana; das crianças, tomando banho no rio; das lavadeiras batendo as suas 

roupas n’água; da Igreja e do tacho de fazer melaço11. 

Após uma parada para fotografar o distrito, a viagem continua em direção aos 

ramais, para a escuta e o registro das histórias de vida e narrativas da vida. 

Primeiro, as conversas de bastidores, depois, o ouvir das muitas histórias.  No 

contato com os moradores locais, a escuta foi relevante para entendermos, a partir 

de suas práticas cotidianas, como a tessitura de narrativas se inscreve nas suas 

memórias individuais e coletivas. Como nas conversas diárias, não nos importarmos 

com tempo de duração, o que  proporcionou aos depoentes se expressarem com 

maior tranquilidade e espontaneidade.  

                                                 
11

 Patrimônio  tombado pelo Iphan em 20 de fevereiro de 1984, inscrito no Livro de Tombo Histórico 

sob o número 492 e no Livro das Belas Artes sob o número 556. A capela  também é tombada pelo 
Ipac, de acordo com o Decreto nº 30.483 (processo nº 005/81), de 10 de maio de 1984. 



 

 

 

 

Foram muitas as histórias! Histórias e histórias que se entrelaçam. Nos fios de 

uma vêm outras, perfazendo uma rede construída com o tempo. E quantos 

detalhes!. A conversa com eles engendrava a reconstituição de experiências da 

escuta de narrativas que ouviam dos seus avós, de seus tios e de seus pais; 

histórias ensinadas e transmitidas pela tradição oral. Dessa maneira, cada narrador 

imprimia nas narrativas suas vivências pessoais e coletivas.  

  Este estudo, realizado na comunidade do Rio do Engenho, possibilitou o 

contato com as diversas práticas e modos de vida cultivados pelos depositários da 

memória. Em outras palavras, buscamos adentrar o dia-a-dia dessas pessoas para 

entender de que forma os moradores locais (re) produzem  suas práticas cotidianas, 

transmitidas de geração para geração, tendo em vista a dinamicidade do  processo 

sociocultural.  

Nessa etapa do estudo, nossa atenção recai também sobre os elementos 

subjetivos  como pausas, silêncios, esquecimentos, entonação, mudanças rítmicas e 

tonais da voz, olhares furtivos, suspiros, sorrisos  expressões corporais - os recursos 

performáticos, utilizados pelo depositário no momento em que conta suas histórias.  

Portanto, temos dois exercícios a cumprir: o primeiro busca discorrer sobre o 

narrador, a performance e a importância da memória para o ato do narrar; o segundo 

pretende analisar, no conteúdo das narrativas, informações sobre os saberes e 

fazeres do Rio do Engenho, considerando os significados atribuídos às práticas 

simbólicas,  modos de fazer e viver da comunidade local.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

 
2.1 Narrativas Performáticas 
  
 
 
 
 
2.1.1. Vozes poéticas 
 
 
 

O relato oral é uma prática da linguagem em processo que se renova a cada 

experiência de recordar, pensar e tecer. No invisível cotidiano,  a voz poética carrega 

uma disposição heróica para juntar os fragmentos da vida transcorrida. Cada fato 

vivido e ouvido é uma (a)ventura que ele pode partilhar nas instituições de 

transmissão, ou seja, em momentos de convívio coletivo de uma comunidade. Trata-

se de  textos registrados na memória, ou textos da memória12.   

Quando narra o registro das histórias de vida e as narrativas da vida, o 

depositário da memória  não tem, necessariamente, de oferecer um discurso 

definitivo sobre o vivido. É uma voz sempre em mudança, que tece os retalhos da 

tradição em formas novas e expressões particulares. Conta a mesma história 

diversas vezes, trocando palavras, inserindo mais personagens e testemunhas, 

fundindo lembranças alheias. Ele procura envolver, encantar  e divertir os ouvintes 

através da magia das palavras, dos  gestos e das expressões corporais. Tais 

expressões conferem autoridade à sua voz13. 

O texto oral se atualiza, pois o depositário agrupa os signos do seu universo 

cultural. Isso denota que se trata “de uma literatura por excelência dinâmica, não 

persistindo autores fixos e, sim, autorias que se formam e desmancham” 

(FERNANDES, 2002, p.26). Portanto, há  anonimato na  autoria (CASCUDO,1984) 

e,  por isso, esses autores podem ser chamados vozes anônimas. 

Assim sendo, a narrativa oral é um compósito de lembranças e  atualizações 

coletivas e individuais. A narrativa avança e recua sobre a linha do tempo, como que 

“transbordando a finitude espaço-temporal que é própria dos acontecimentos 

                                                 
12 Chama-se atenção, nesse sentido, para o estudo de  Yuri Lottman,  em La Semiosfera 1 (1996).  
Para esse autor, os textos fazem parte da capacidade de reconstruir partes da cultura, restaurar 
lembranças. Dessa maneira, o texto passa a ser não só gerador de novos significados, mas também 
um condensador de memória cultural. 
13

 “quando um poeta ou seu intérprete canta ou recita (seja o texto improvisado, seja memorizado), 

sua voz por si só, lhe confere autoridade” (ZUMTHOR, 1993, p.19) 



 

 

 

 

vividos” (BENJAMIN, 1987, p. 37).  Através da escuta, o narrador encontra apoio 

para convocar o passado para o presente14. Quando partilha suas vivências 

pessoais e coletivas com uma platéia, de algum modo libertando-se do fardo solitário 

do testemunho, um narrador  pode ouvir a si próprio e costurar suas reminiscências 

ao momento atual. 

 Das muitas narrativas recolhidas durante a pesquisa de campo, tomamos 

para análise as memórias orais contidas nos relatos da medicina popular e da 

benzeção; da culinária, das técnicas de ofício; das assombrações; dos modos de 

fazer e da contação de história.  Nessa consideração,  os causos narrados pelos 

depositários da memória  ultrapassam o mundo real em que estão inseridos, 

tornando-se ficção, fingimento, re-criação do real, coisa imaginária15. Para 

entendermos essas memórias que se ficcionalizam  nas narrativas orais, abordamos 

esses bens simbólicos como elemento de  representação cultural, que expressam o 

pensamento e a cultura de um povo.   

Assim, por meio das narrativas orais, os registros das histórias de vida e as  

narrativas da vida  perpetuam-se entre gerações, continuando a viver dentro de uma 

memória coletiva. Tais narrativas fazem parte de um processo social de 

representações, de reprodução e de re-elaboração simbólica. No distrito rural do Rio 

do Engenho, as vozes anônimas - pescadores, artesãos, cozinheiras, rezadeiras e  

agricultores – costumam contar histórias que aconteceram e acontecem nos  ramais 

e no entorno do distrito. Trata-se de narrativas que revelam na dialética 

presente/passado, memória/esquecimento, o futuro.  

  

 

 

                                                 
14 Para Nora (1984, p.19),   “a memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, 
ela está  em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente 
de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e  manipulações, suscetível de longas 
latências e de repentinas revitalizações”  
15

 Ver, a respeito:  ISER, Wolfgang. O Fictício e o Imaginário: perspectivas de uma antropologia 
literária. Trad. deJohannes Kretschmer. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1996. 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

                     Figura 1: Ednalva (a) na torrefação de farinha (b;c) 
                     Fonte: Projeto Rio do Engenho: Festas, saberes e sabores – ICER/UESC
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                     Foto: Anabel Mascarenhas 
 

 

Na torrefação da mandioca, D. Ednalva, mulher que veio de Rondônia 

trabalhar com sua madrinha e nunca mais voltou, conta  sobre a sua vida: 

 
Acho que vô fazê  uns setenta anos. Num sei bem... 
[D. Ednalva fala alternando o olhar, algumas vezes fita diretamente nos 
olhos dos pesquisadores, outras vezes para cima, como que procurando 
algo no telhado da casa, também tem uma linguagem bastante 
introspectiva, parecendo falar consigo mesmo] 
 Eu lembro  da minha vida com  meus pais, mais esse tempo foi só até  os 
10 anos [no semblante, um silêncio].  
Meu pai num  tinha recurso pra me dá;  num  estudei, tive que trabalhá  
desde cedo sendo babá e depois cozinheira de minha madrinha, por isso 
viajei de Rondônia pra aqui, e até hoje num voltei... 
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 Projeto desenvolvido no período de execução do Projeto ECULT/ ICER/ DLA. Através de uma 
exposição fotográfica, buscou valorizar as manifestações culturais, relacionadas aos saberes 
simbolizados nas comidas e festas, envolvendo a comunidade do Rio do Engenho e entorno – Santo 
Antônio, Cururutinga, Santa Maria, Areia Branca. Naquela pesquisa, buscou-se contribuir para a 
promoção do bem estar da comunidade, a valorização de sua identidade cultural e o fortalecimento 
da economia local. Ver, a respeito,  o livro intitulado Grapiunidades: fragmentos postais de um 
pedaço da Bahia, organizado por Maria de Lourdes Netto Simões (2011}. 
 



 

 

 

 

[D. Ednalva faz uma pausa e com olhos cheios d’agua continua] queria 
muito encontrá  meus parente. 
 [ depois de um tempo em silêncio, ela diz] 
 Aqui num era  um lugá ruim de se vivê, não. Aqui tinha de tudo: água boa, 
muito peixe – quando assentava os peixe na canoa, tinha que os pescadô 
remá em pé, porque não sobrava espaço para sentá. Época de muita 
fartura! [D. Ednalva continua a enumerar as coisas boas do distrito]. A  
igreja, que foi construída pelo  escravo.  Os escravos que construiu  esse 
lugar...o tacho de fazê melaço. Quanta coisa aqui já teve! Sabe, num sou 
registrada aqui, mas sinto como fosse daqui. Vivi e cresci aqui.  
Hoje tá muito diferente, muito. 
 [Quando perguntamos sobre as histórias desse lugar, ela responde] 
 [...] num sei  escrevê, mas  sei contá  história...  
Esse rio é sagrado, a santa  apareceu naquela pedra [aponta para pedra], 
ainda tem as marca do pé dela. É verdade! Nossa Senhora queria que a 
Igreja fosse construída na beira do rio. 
Ah! quem aparecia muito nesse rio era a mãe d’agua, o nego d’agua. Ela 
era uma mulher alva, da cintura pra cima, da cintura pra baixo era peixe. Eu 
já vi. Ficava numa pedra penteando o seus cabelos com pente de ouro. 
Chamava os pescadores, tinha uns que iam e num voltavam mais. O Nego 
d’agua é um menino parrudo, pretinho que assombra os pescador: assobia, 
rir muito, adora virá as canoas; gosta de fumo, como as caipora. 
 
(Ednalva Silva – entrevista concedida em 05 de dezembro de 2013) 
 
 

  
 A narrativa da vida de D. Ednalva se junta  à história do distrito, à sucessão 

de fatos, que se conectam na relação passado, presente, futuro. Recordar a própria 

vida é fundamental para nosso sentimento de identidade.  A narrativa é história, 

porque evoca certa realidade; e discurso, porque existe um narrador que conta a 

história.  Todorov (1980) destaca o fato de que, na narrativa, o momento presente 

não é original, mas repete ou anuncia instantes passados.  Assim sendo,  a relação 

entre discurso e  história apresenta-se sob intensas influências de fatores do 

presente em consonância com as memórias individuais e coletivas. 

 D. Ednalva, juntamente com outros depositários de memórias, reconstroem, 

por meio das narrativas orais, as histórias de vida de suas  avós, de sua mãe, além 

de (re) construir a história do distrito do Rio do Engenho. Herdeiros de uma tradição 

cultural que vem de longe, seus saberes e conhecimentos se alternam e dialogam 

entre si. Suas  práticas de  rezar, partejar, benzer e curar, ao serem transmitidas por 

intermédio  da oralidade, vão sendo ressignificadas e  renovadas.  

Quanto à questão do narrador, Todorov (1970, p. 47) expõe um ponto 

fundamental: 

 

 

 [Ele]  não é, pois, uma personagem como as outras; [...] No  momento em 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

que o sujeito da enunciação se torna sujeito do enunciado, não é mais o  
mesmo sujeito que enuncia. Falar de si próprio significa não ser mais “si 
próprio”. O  narrador é inominável: se quisermos dar-lhe um nome, ele nos 
permite o nome, mas  não se encontra por detrás dele: refugia-se 
eternamente no anonimato. 
. 

  

 Nesse entendimento, quando o narrador da enunciação se inclui no 

enunciado, seu papel dentro da narrativa muda. Ou seja, esse narrador, que  se 

refugia no anonimato, é alguém que está por trás de uma cena e fala  de quem 

narra, manipulando as ações da história.  

 Em cada discurso há vozes anônimas que silenciaram no tempo, mas que se 

tornaram vivas por meio dos relatos orais dos depositários da memória. 

Presentemente, quem os conta atualiza no texto das memórias as reminiscências 

dos que um dia viveram as experiências do encontro com Nego d’água e com a Mãe 

D’água. É a continuidade, “a voz do intérprete repousa sobre uma espécie de 

memória popular que não se refere a uma coleção de lembranças folclóricas, mas 

que, sem cessar, ajusta, transforma e recria. O discurso poético se integra ao 

discurso coletivo” (ZUMTHOR,1993,p.142) 

Assim, nessas narrativas, as situações reais, o simbólico e o imaginário17 são 

tecidos como resultado de acontecimentos vividos e ouvidos, compondo uma teia de 

rememorações, cuja textura se alinhava pela maneira como cada narrador recolhe e 

amarra as imagens pregressas. Dessa maneira, compreendemos que a estrutura 

imaginária dos relatos orais revela-se no simbólico, contudo contribui para práticas, 

atitudes e comportamentos que pautam as relações sociais.  

Nessa direção, interessa-nos também destacar as discussões de Maurice 

Halbwachs (1990) para quem a memória não é uma simples reprodução dos fatos e 

dos acontecimentos, mas o produto de uma elaboração singular de um indivíduo 

sobre a sua própria experiência. Assim sendo, o olhar sobre o passado é 

atravessado pelo presente.  Um passado em constante modificação, adquirindo 

novos contornos. Dessa maneira, “cada memória individual é um ponto de vista 

sobre a memória coletiva” (BOSI, 2009,p. 43) e muitas dessas memórias individuais 

concorrem para história social. 
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   A esse respeito pode-se encontrar inúmeras referências, dentre as quais  vale citar o livro O que é 
imaginário, de Laplantine  e Trindade (1997). De acordo com  esses autores,  o imaginário evoca e 
mobiliza as imagens de modo que utiliza o simbólico para expressar-se e existir. Por conseguinte, o 
imaginário é uma das formas de interpretação simbólica do mundo e, portanto, da realidade. 



 

 

 

 

As narrativas orais são histórias construídas em torno de pessoas e lugares. 

Elas lançam vida para dentro da própria história, reconhecem os  heróis anônimos e 

ainda proporcionam o contato entre as gerações. 

 

 

Figura 2: José de Souza (a) e o barco de pesca (b); tessitura de rede de pesca (c) 
            Foto: Gisane Santana 
 
 
 
 

Eu já vi  o nego d’agua bem aí nesse rio [aponta para o rio]. Ele sempre 
aparece.  Um dia eu tava  pescano, quando vi, era ele, o cumpade, 
quentando o sol.  Ele é deste tamanho assim [faz o gesto com o braço], da 
cabeça careca, pretinho, gordinho, gosta de mulher alva e de cabelão. É 
negrinho atrevido,  ele passo e boto a mão aqui assim, [colocando a mão na 
cabeça] e puf, dentro d’agua. Peguei um facão e fiquei esperano por ele 
umas três hora, mas ele num apareceu. Compadre Balbino se lembra dessa 
história. Ele num roubou meu anzol, nem espanto os peixe. Acho que ele 
queria era fumo, mas eu num tinha. Essa história eu conto até hoje pra  
meus filho e neto. 
 

(José de Souza, entrevista concedida em 10 de dezembro) 
 

. 

Como se percebe nesse texto da memória, o Nego D’água faz parte do 

cotidiano moradores do distrito rural. Assim como outros personagens míticos que 

compõem as narrativas do lugar, a sua presença é relatada pelos narradores que 

afirmam com tamanha veracidade a sua presença no distrito. Os relatos orais traçam 

o caminho de uma história não oficial. Uma história que considera a vida cotidiana, o 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

modo de viver, os saberes e fazeres, os conceitos, os comportamentos, tornado 

possível à historiografia dos heróis anônimos. 

 A importância de narrar os acontecimentos e experiências, individuais e 

coletivas, dos heróis anônimos se faz necessário, visto que esses acontecimentos 

não se encontram integrados às grandes narrativas. Nesses eventos é possível 

perceber informações não explícitas pela história geral, dando  visibilidade às 

trajetórias de grupos minoritários e da historiografia. Além disso,  o relato oral 

“também pode ser proveitoso no sentido de ampliar e modificar a noção de fato 

histórico e, por esse caminho, contribuir para incorporação de outros sujeitos à 

história” (KHOURY, 2001, p.85) 

Em encontros em casas de farinha, nas labutas diárias nos roçados, nas 

produções de doces, na igreja e  na  quebra e secagem do cacau, esses relatos se 

mantêm vivos. “Cada sílaba é o sopro, ritmado pelo batimento do sangue [...]; e a 

energia do corpo [...] (ZUMTHOR, 1997,p. 89). Desse modo, a narrativa oral mantem   

uma relação estreita com a comunidade que a narra, pois “acompanha o pulsar de 

seus sentimentos, participa das vivências  cotidianas e, com isso, faz com que os 

grupos sociais vivenciem estas experiências que são passadas dos mais velhos para 

as gerações mais novas” (ALCOFORADO, 2008b, p.113).   

D. Tereza, moradora do Rio do Engenho há 50 anos, mulher18 de  uma 

grandeza especial, sobretudo quando fala de seu ofício de curar e benzer, discorre 

sobre a narrativa  de sua vida. Teve sua trajetória de vida marcada pelo trabalho nas 

roças, pela luta diária da sobrevivência. Dessa experiência com a terra, ela aprendeu 

a classificar e  usar as ervas e raízes que são utilizadas como recurso terapêutico.  

Figura arquetípica de mãe,  dona de um conhecimento simbólico,  D. Tereza, uma 

liderança19 daquela comunidade, é muito procurada pelos seus vizinhos  para 

prestar seus serviços; faz de boa vontade e gratuitamente, afinal considera seu 

ofício um dom que recebeu de Deus.   
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 Ver: História das mulheres no Brasil, de Del Priore (1997). Nessa obra, Priore destaca o papel 
exercido pelas mulheres nesta prática e a importância que estas ocupavam no Brasil colonial 
constituindo-se em um universo cultural simbólico, presentes tanto no cotidiano como no imaginário 
das pessoas.  
19

 De acordo com Marx Weber (2000), desde que os homens descobriram que, por trás dos eventos 
reais, existe algo diferente, algo significativo, os conhecedores profissionais dos simbolismos 
passaram a constituir uma posição de poder dentro da comunidade. Em uma comunidade na qual a 
crença nos espíritos é forte, também os curadores que manipulam os mecanismos de comunicação 
com os espíritos são fortes; por isso, são constantemente procurados pelo povo e se tornam líderes 
locais. 



 

 

 

 

Depois de uma calorosa conversa, D. Tereza fala sobre  o modo de fazer 

purgante: 

 

Chama purgante de azeite.,  
Eu era acostumada a fazer ...  pega a mamona antes do sol sair, tem que 
ser antes do sol sai!   Lava em agua corrente  e  bota pra frevê...freve, freve, 
freve, [faz gesto com as mãos]  depois seca no sol dois dias, num pode 
deixa no sereno, viu? 
Depois de seca, coloca no pilão  e pisa cum muita força e vai rezano...deixa  
parecê um cardo, igual a  um leite,.. pega as folha santa: hortelão grosso e 
pequeno, mastruz. A gente pega e pisa e tira o sumo e coloca dentro  dum 
tacho e vai mexendo até tê aquele remédio, um  azeite, vai rezano. Dá cinco 
colhé... num pode mais, só cinco ... e pronto [ gesticula coma as mãos]. Fica 
de resguardo por dois dias.   
É um santo remédio!. Muita gente se salvo. Viuge Maria! [ Nesse momento, 
D. Tereza expressa uma satisfação enorme por ter conseguido salvar 
muitas pessoas através do seu ofício] 
 
(Tereza da Silva, entrevista concedida em 10 de dezembro de 2013) 
 

 Concebida através de práticas cotidianas, essa sabedoria popular de lidar 

com plantas e benzeção é praticada por pessoas simples que buscam solução para 

males físicos e espirituais, pautando-se na solidariedade e no espirito de ajuda 

mutua.  Além da elaboração de remédios caseiros, D. Tereza ainda diagnostica  

outros tipos de doença: olhado, quebrante; vento caído ou vento virado, espinhela 

caída; carne triada; isipa e cobreiro, mal olhado. Ela se dedica à comunidade e faz 

de seu ofício de benzer um fator que estrutura e dá base para o meio social ao qual 

se insere. Nesse caso, a religião configura-se como um ethos comunitário; “na 

crença e na prática religiosa, o ethos de um povo se torna inteligível” 

(GEERTZ,1989,p.105) 

O ofício da benzeção não se limita apenas ao ato de benzer, visto que  além 

de bendizer, elas desempenham  a função de conselheira, levando calorosas 

conversas que expressam ternura e aconchego, de forma a tentar reduzir a angústia 

de quem as procura. Para as benzedeiras existem doenças de médicos e doenças 

de benzedeiras. As doenças curadas pelas benzedeiras se configuram como 

perturbações que atingem não apenas o corpo,  mas estão relacionadas a questões 

espirituais que afetam a vida cotidiana como um todo. 

Em o Feiticeiro e sua Magia (1975), Claude Lévi-Strauss discute os efeitos de 

práticas mágicas em diversas culturas, debruça-se sobre a eficácia das práticas 

simbólicas do processo curativo, cujo condutor é o curandeiro. Para esse autor,  a 

eficácia da magia implica em aspectos interdependentes e complementares: a 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

crença do feiticeiro na eficácia de suas técnicas; a crença do enfermo  no poder do 

feiticeiro; a confiança e as exigências do grupo social. Dessa maneira, a cura  

produzida pelos curandeiros é de natureza apenas simbólica.   

No caso das benzedeiras, elas acreditam que a benzeção é o meio de cura. O 

doente  procura essa guardiã da memória porque confia no seu poder. A opinião 

coletiva reforça a crença no poder de cura das benzedeiras, pois a prática da 

benzeção faz parte das tradições culturais do grupo e tem eficácia simbólica para 

seus membros, pois fazem parte da memória coletiva desses indivíduos porque 

estão em suas consciências coletivas.  

 
 
 
 [Com um ramo verde na mão –  D. Tereza explica que pode ser um 
ramo de arruda,  hortelã, guiné, alecrim, pitanga]  
 
Seja louvado Nosso Senho Jesus Cristo, para sempre Maria 
Santíssima. Deus quando louvo o mundo, forum levantada três coisa: 
a arca, o vento e a espinhela caída. Água do mar, que  Noé passo, 
passo pelo poder de Deus Pai, Deus Filho, Deus Esprito Santo, 
Nosso Senho Jesus Cristo Salvado do mundo, Jesus, Maria, José.  
Salve Rainha. Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco, bendito 
seja vosso ventre...  
Assim que nasceu Nosso Senho Jesus Cristo e lá sofreno eterna. 
Amém. Em nome do Pai,  Filho, do Esprito Santo.  
Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 [Só podemos transcrever a reza até este momento. Após a benzeção 
Dona Tereza diz] 
Viuge-Maria, olha como muchô

20
 o ramo! Muita inveja!  Vô coloca 

esse ramo num lugar bem longe daqui...  
Agora você vai melhora. Tudo vai fica melho! Cum oito dias você vai   
esta melho, você vai vê... Eu vo continua rezano por você. 
 Muita gente já melhoro com essa reza. 
 
[ Depois da benzeção, D. Tereza evidencia a sua preocupação em 
poder transmitir seus conhecimentos, pois não teve nenhuma  filha 
mulher] 
  
(Tereza da Silva, entrevista concedida em 10 de dezembro) 

 

 
Nessa narrativa, é possível perceber que as experiências vivenciadas pelos 

benzedeiros estão articuladas conforme o tempo de vivência e realização dos 

procedimentos. D. Tereza deixa entender que a soma destes conhecimentos 

tradicionais, adquiridos pelo uso de seus saberes, se faz na legitimação das pessoas 

atendidas e curadas. Essa representação faz dela uma figura respeitada no seio de 
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 Na linguagem das benzedeiras se o ramo murchar significa que a pessoa está carregada. 



 

 

 

 

sua comunidade e talvez, por isso, a própria comunidade a percebe como 

mantenedora do saber dos rituais de cura, através do uso de plantas. 

 As práticas orais das rezadeiras do Rio do Engenho revelam-se através da 

presentificação da memória, que, muitas vezes, suscita performances ao contarem 

um pouco da vida religiosa, das atividades em que são utilizadas as rezas e outros 

afazeres. A origem de muitas rezas pode ser puramente religiosa, ou fruto de um 

hibridismo de religiões, ou mesmo de um misto entre conhecimento popular com 

práticas religiosas. Africanos, índios e europeus constituíram um emaranhado de 

crenças, saberes e práticas em que ritos originários dos índios e dos negros se 

interpenetraram ao catolicismo, aumentando a riqueza e a complexidade de tais 

práticas. 

As transformações ocorridas no campo da História Cultural e dos Estudos da 

Cultura deram voz ao homem comum (CERTEAU, 1988), permitindo o registro das 

histórias de parteiras, curandeiras, pescadores, agricultores, benzedeiras -  

indivíduos que se dispõem a compartilhar sua memória com a coletividade. São 

histórias de vidas e da vida  constituídas diariamente pela memória oral, que 

preservam um conhecimento de vida. Assim, pensar a história através da cultura, 

implica necessariamente abandonar os pressupostos que concebem a cultura como 

um sistema fechado e entendê-la como fruto da construção humana, sendo uma 

forma simbólica de explicar e traduzir a realidade, partilhada pelos homens ao longo 

do tempo.  

 Nesse sentido, o registro das histórias de vida do homem comum visa a 

contribuir para a inclusão de vozes suprimidas e subalternas no discurso disciplinar, 

numa perspectiva de respeito às culturas locais e atenção às diferenças (BHABHA, 

1998), para a valorização da narrativas orais do distrito rural. Portanto, compreender 

as narrativas orais como uma síntese de processos sociais e culturais, de um 

passado compartilhado pelos grupos sociais, é reconhecer o caráter democrático 

que a torna portadora de uma memória coletiva e cultural, elemento para a 

sustentabilidade da cultura do Rio do Engenho. 

 

 

 

 

2.1.2 A arte de narrar  



 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

A arte de narrar histórias, causos e acontecimentos requer não apenas o 

saber narrar, mas o como narrar. Os gestos, as expressões, os olhares furtivos, as 

mudanças rítmicas e tonais da voz são alguns dos muitos recursos de que se vale o 

depositário da memória para dar sentido e significado ao que se narra. Dessa 

maneira, pode-se dizer que o relato oral é constituído no momento da performance 

“momento em que a mensagem poética é transmitida e percebida” 

(ZUMTHOR,1993, p 295). 

São histórias em que os narradores são as personagens principais, 

testemunhas ou ouvintes dos episódios narrados, conforme podemos observar no 

relato da Senhora Luzia, moradora do Rio do Engenho há 40 anos 

  

 

Meu pai era pescador. Criou nois tudo (oito filhos) pescando. Era uma 
época de muita fartura [ no semblante uma expressão de felicidade]. 
 O rio era limpo dava muito peixe... [ D. Luzia aponta para o rio].  a gente 
bebia agua, lavava ropa... era muito bom!   
Meu pai dizia que aqueles que respeitavam as águas pescavam muito 
peixe, mas o que não respeitava ela, [a Mãe D’Agua], enganava. A Mãe 
D’agua aparecia muito aqui, era bonitona, cabelos aqui ó [mão a cintura 
para indicar o tamanho dos cabelos da Mãe D’Agua]  ela aparecia sentada 
na pedra, cantava uma cantiga bunita. Muitos pescador já se afogarum 
porque foram atrás desse canto...é verdade! 
 Hoje  ela num aparece mais não...[balança a cabeça e faz alguns minutos  
de silêncio] num sei porquê... 
[...] 
Ele contava que aparecia muitas almas nesse Rio do Engenho. E num era 
mentira, não. Aqui teve muito sangue derramado dos escravo... de noite, 
quando estava no rio pescano, ele e finado Zezinho (que Deus o tenha)  
cansava de ver uma mulher de branco sentada chorando; ouvia assobios, 
gemidos, via muita visagem... os escravos sofrerum muito aqui. Aí ele 
rezava o creiu em Deus padi, é uma oração muito forti! Crei em Deus padi 
todo poderoso, craidor...e assim ia. 
E rezava ave-maria para alma dos escravos  
[nesse momento, D. Luzia faz o sinal da cruz, e levanta o olhar para o céu, 
pedindo proteção]. Ah! A  gente todo sábado às 5 da manhã rezava o santo 
ofício. – também pela almas. Por isso meu pai não tinha medo. A gente é 
que tinha. 
 Até hoje rezo três ave-maria, toda segunda feira , que é dia das alma. 
 
(Luzia Santos, entrevista concedida em 13 de dezembro) 
 
 

À medida que ia contando os fatos, os sentimentos de D. Luzia  oscilavam – 

alegria, tristeza, saudade. O semblante da narradora, ao contar suas histórias,  

evoca uma saudade. Os gestos feitos por D. Luzia aparecem como um texto 



 

 

 

 

paralelo; para o que a voz não dá conta de narrar “[...] gesto e voz; regulados um 

pelo outro, asseguram uma harmonia que nos transcende [...] o elo que liga a voz e 

o gesto é de ordem funcional, resultando de uma finalidade em comum” (ZUMTHOR, 

1993, p.48). A palavra então é corporificada. Os braços acompanham o rumo da 

história e  dão o tom da grandeza do evento narrado, as mãos  também falam. 

Todas essas expressões  parecem dar vida à  narração performática21 de D. Luzia. 

A narradora, ao assumir a responsabilidade de contar histórias, empresta seu 

corpo e sua expressividade para a realização do texto, que se materializa por meio 

da performance; “voz e gestos, faz a coreografia de suas narrativas. A voz do poeta, 

viva na garganta, presente e até vibrante no silêncio ruidoso de seus poemas, fala a 

linguagem do corpo. Voz é também corpo.” (MATOS, 2007, p.150)[grifos nosso]. 

Dessa maneira, o depositário da memória assume a responsabilidade pelo que é 

dito e como isso é feito. Ele atua como vínculo entre passado – tradição e 

experiências coletivas, e o momento presente: 

 

desde que é vocalizado, todo objeto ganha para um sujeito, ao menos 
parcialmente, estatuto de símbolo. O ouvinte escuta, no silêncio de si 
mesmo, esta voz que vem de outra parte, ele a deixa ressoar em ondas, 
recolhe suas modificações, toda “argumentação” suspensa. Esta atenção se 
torna, no tempo de uma escuta, seu lugar, fora da língua, fora do corpo. 
(ZUMTHOR, 2010, p.15-16)   

 

Em muitas ocasiões, ao presenciar as narrativas performáticas dos moradores 

do rio do Engenho, tivemos a sensação de ser levada para um lugar fora do espaço 

da casa, adentramos no universo das histórias. Isso demonstra o status simbólico 

que tem a voz em performance. 

Esse modo particular de narrar adotado pelo narrador performático é 

responsável  por um movimento regular que caracteriza a narração 

  
por um certo movimento regular que caracteriza a narração. Esse 
movimento pode ser percebido na musicalidade da linguagem; na 
entonação de palavras e frases, exclamações e interrogações; na 
encenação que o narrador faz das vozes de suas personagens. Tais formas 
de movimento emprestam à narração um ritmo que lhe será próprio. O ritmo 
é objetificado pelo narrador figurado na escrita, mais do que por suas 
palavras, embora sejam as palavras que sugiram os movimentos do corpo, 
pelo efeito icônico que provocam. O corpo figurado do narrador, ao realizar 
os movimentos, revela-nos, através de determinados gestos, a estrutura e a 
textura das imagens verbalmente evocadas. (MOREIRA, 2000, p. 167) 
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  Ver o artigo Escrita e Performance na Literatura Moçambicana, de Terezinha  Taborda Moreira. 
http://www.ich.pucminas.br/cespuc/Revistas_Scripta/Scripta08/Conteudo/N08_Parte03_art07.pdf   

http://www.ich.pucminas.br/cespuc/Revistas_Scripta/Scripta08/Conteudo/N08_Parte03_art07.pdf


 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

No relato de D. Luzia, essa narração performática acontece mediada também 

pela rememoração, que combina tempos e vozes distintas na enunciação, no corpo 

em presença desse depositário da memória.  Desse modo, a memória funciona 

como uma espécie de operadora das relações dialógicas, das temporalidades 

diversas, permitindo aos narradores inscreverem, na enunciação, esse mosaico de 

vozes e essa série de gestos.  

Tal relato é totalmente dialógico e  plurivocal, pois ela  enuncia palavras suas 

e menciona palavras de outros. Assim, o texto oral se articula a partir da figuração 

da voz em sua historicidade, ou seja, na relação de trânsito que a voz estabelece. 

Diálogo em ato, e ato de diálogo, o texto encena a vocalidade (ZUMTHOR, 1993, p. 

161) em seu sentido de abertura para o mundo, para a vida. A elocução vocalizada 

do narrador configura o que Paul Zumthor nomeia de gestus22, que se refere a um 

comportamento corporal num todo, compreendendo risos, lágrimas, espasmos, um 

comportamento que constitui um fator necessário da performance poética 

(ZUMTHOR, 1993) 

Na reflexão sobre a narrativa, percebe-se que  D. Luzia atesta a veridicidade 

do fenômeno sobrenatural, além de revelar seu conhecimento sobre as suas   

experiências e as de seu pai com as visagens. Seu discurso vai tecendo os fios da 

narrativa, ao tempo que apresenta elementos para o entendimento delas. Entre eles, 

é o tempo noturno como significado  de um momento próprio para as aparições das 

visagens. Essa narrativa revela também o quanto a atividade da pesca tornou-se 

uma alternativa econômica para população do distrito, além de ser reforço à 

alimentação das famílias. 

Para Chartier (1990), podemos compreender que as maneiras de perceber a 

realidade social não são discursos neutros; determinam estratégias e práticas que 

tendem a estabelecer autoridade, além de justificarem, para os indivíduos, suas 

escolhas e condutas. Nesse caso, as criaturas incorporadas na tradição oral do Rio 

do Engenho estabelecem entre suas inúmeras funções, maneiras de moldar certos 

padrões de caráter, a constituição e a reafirmação de valores e ética, além de 

viabilizar um conjunto de histórias comunicativas para a vida em sociedade. Partindo 
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 Segundo Moreira (2011) o gestus transforma a narrativa em performance, materializando, em letra 
escrita, a performance oral dos contadores de histórias. 



 

 

 

 

dessa premissa, pode-se dizer que, na transmissão de boca a ouvido, repassam-se 

valores responsáveis pela  estrutura social e pela  tradição de um povo. Assim, as 

narrativas orais constituem-se em instrumento de expressão identitária.  Nesse 

entendimento, a memória é “um elemento essencial da construção identitária” (LE 

GOFF, 1992, p. 24).   

Nas narrativas que  trilham pelos caminhos da memória, é comum as histórias 

se darem em razão de  “fatos que assumem tamanho relevo para a pessoa que ouve 

que ela passa a contá-los como se os tivesse vivido” (POLLACK, 1992, p.200).  

 

Eu ainda escuto falar muito em lobisoni nessas bandas, até hoje; tinha um 
homem aqui  no Santo Antônio  que virava. Ele mexia nas  filhas, cê sabe, 
né?, num pode pai e filha. Aí virava lobisoni... sempre na quaresma e no 
Natal ele aparecia e ficava  rondando as fazendas do Rio do Engenho. É 
verdade! [balança a cabeça]. 
 Olha como fico arrupiada! Meu marido viu, correu atrás dele, mas não 
conseguiu pegar. No outro dia ele viu o capim todo amassado das pisadas 
do lobisoni...  
[ Dona Maria descreve como era o lobisomem]  
O lobisoni era alto, cabeludo, tinha o pé grande, cheiro de enxofre. Aqui, no 
Rio do Engenho, ele aparece sempre, pergunta à Maria [senhora que 
estava sentada ao lado dela, no momento da entrevista].  
Graças a Deus eu nunca vi.  
 
(Maria Batista dos Santos, entrevista concedida em 13 de dezembro de 
2013) 

       
 
Nessa narrativa, o corpo participa do ato do dizer. A voz firme de D. Maria  é 

realçada com o  olhar penetrante no ouvinte e os meneios da cabeça, que 

promovem a persuasão. Durante a entrevista, Dona Maria aponta o conhecimento 

de seres fantásticos no Rio do Engenho sobre os quais já ouviu falar através das 

narrativas contadas pelos mais antigos. De acordo com Cascudo (2002), a 

metamorfose em lobisomem é constituinte do mito universal que chegou ao Brasil na 

memória do colonizador, decorrente da cultura ibérica, na qual virar lobo significava 

um castigo por alguma ofensa moral grave, como a relação libidinosa entre parentes 

consanguíneos. O incesto simboliza a natureza animal do ser humano, seu 

impedimento explica  a relação entre a natureza e a sociabilidade. Violar esse 

princípio social determina outra ordem numa outra dimensão,  a punição por meio da 

transformação em bicho - lobisomem.  Desse modo, os fatos selecionados pela 

memória e  narrados trazem consigo leituras e versões de mundo.  



 

                                                                                                                                                                                                     

 

 Na descrição das características do lobisomem, D. Maria apresenta detalhes 

minuciosos; acaba revivendo a história vivida e contada pelo seu marido. O odor da 

criatura  evidencia o contato do marido de D. Maria com o lobisomem. Assim, o 

cheiro de enxofre atesta a existência do ser encantado.  No momento da sua 

performance, ela enaltece não somente as suas experiências de ouvinte, mas 

também a de terceiros – nesse caso, a do seu marido. Para evidenciar a veracidade 

nesse fato, D. Maria conta com o testemunho de Maria, sua vizinha “ É verdade, ele 

aparece sempre aqui, principalmente nas noites de lua cheia. Nas casa de farinha , 

se tiver farinha torrada ele come muito” (Maria Silva, entrevista concedida em 13 de 

dezembro de 2013).  

  Nesses relatos,  os depositários  deixam evidente em suas performances, a 

preocupação com a veridicidade das narrativas. A  performance se dá pela interação 

de uma série de elementos, é a constituição de uma cena, cujo centro é o corpo e a 

voz: “a performance é virtualmente um ato teatral, em que se integram todos os 

elementos visuais, auditivos e táteis que constituem a presença de um corpo e as 

circunstâncias nas quais ele existe” (ZUMTHOR, 2005, p.69).Há necessidade de 

persuadir, de explicar a verdade dos fatos, ainda que as narrativas apresentem 

personagens e situações fantásticas. O testemunho é um elemento importante na 

relação entre o imaginário e a verdade, torna-se o componente essencial para 

atestar fidelidade aos acontecimentos. Para o narrador, “o que importa é a realidade, 

a verdade das ações narradas; função parecida com a que na Idade-Média tiveram 

gêneros literários tais como o exemplum e a parábola [...]” (LEMAIRE, 2002, p. 110). 

Nesse sentido, o patrimônio imaterial – o conteúdo da narrativa - e a memória 

oral não abordam a totalidade do passado, mas os fragmentos escolhidos e 

ressignificados pelo presente. Dessa maneira, a memória “gira em torno da relação 

passado-presente, e envolve um processo contínuo de reconstrução e 

transformação das experiências relembradas” (THOMSON,1997, p. 57). Além de tal 

característica, a memória oral também possui um caráter ficcional, que de certa 

forma colabora para essa não totalidade. "Quando acreditamos evocar o passado há 

noventa e nove por cento de reconstrução e um por cento de evocação verdadeira" 

(HALBWACHS, 2006, p.43). 

Nesse caso, é impossível uma lembrança que reproduza precisamente um 

fato ocorrido. Partindo desse pressuposto, pode-se dizer que, para o depositário da 

memória, a sua história não é  mito, nem lenda,   é a sua verdade; isso porque o que 



 

 

 

 

se narra se mistura com a sua própria experiência de vida. Esse modo de 

representação da realidade faz com que os depoentes difundam o lugar de uma 

conexão das narrativas onde são, ao mesmo tempo, leitores e coautores de 

produção de sentidos e significados. 

 Para Alcoforado (2008), estão associados à voz do narrador, vários aspectos 

translinguísticos, específicos do discurso oral, como os gestos, dicção entonacional, 

mímica facial, expressão corporal e o próprio estímulo da plateia, que não reduz a 

transmissão da mensagem exclusivamente à ação específica da voz. São 

expressões não verbais, que imprimem  mais força, vigor e realismo ao texto. 

  Observar a expressão tranquila da rezadeira Maria da Glória  e o seu olhar 

fixo para o horizonte, ao narrar as suas  histórias de vida, é poder assistir a  um 

espetáculo.  O olhar da rezadeira revela os gestos de leitura do mundo. A doçura de 

sua voz encanta o ouvinte, que permanece atento a todos os detalhes da narrativa; 

A mudança no timbre da voz, sublinha certos momentos da narrativa que  nos leva a 

adentrar na veracidade da narrativas : 

 

Aprendi a rezar as pessoa  com minha vó e minha mãe –  elas que me 
ensinarum. Antes dela partir ela me ensinou. Eu ainda num ensinei a 
ninguém...só posso ensiná a alguma pessoa se me sentí fraca (foi isso que 
minha vó ensinô) 
Já rezei muitas crianças. Eu num tinha sussego, não. Era dia e noite, até 
domingo o povo  querendo reza. Era o meu ofício. Hoje eu quase num rezo 
mais, [a rezadeira faz uma pausa] às vezes um chega e pede:  “D. Maria da 
Glória reza aqui. Aí eu rezo um pra tirar quebranto, mau olhado, bruxarias, 
essas coisas de esprito desgraçado... As pessoas num acredita mais, sabe? 
[os olhos ficam marejados de lágrimas] 
Todo menino que nascia aqui as mães trazia pra mim rezar...  
[depois de um tempo em silêncio, D. Maria  diz] Lembrar o que a gente 
viveu e aprendeu é viver novamente experiências jamais esquecidas. 
[...] 
Certa vez nasceu uma menina mulher de uma cumade minha, a bichinha 
era bem bunitinha.  Apareceu alguém pra visita a criança. Pois bem, depois 
que a visita saiu,  essa menina  choro, choro, choro  [uem, uem, uem uem - 
imita o choro da criança]... isso era  mais ou meno dez hora da manhã! 
Atardinha levaru pra mim. Batero na porta com muita força [olha para porta 
da frente e imita a batida] pá, pá, pá, pá pá, pá.  
Ela ia morrê!  
Passei uns chá e rezei, mas disse pra mãe: “Foi a mulher que butou olhado 
nessa bichinha!” Ficaro assim, né?... Será? Vixe Nossa Senhora Aparecida! 
Isso tá com muitos ano, mas nunca esqueci, esse menina tá é moça, mulher 
de filhos [expressão de alegria] 
(Maria de Glória Silva, entrevista concedida em 17 de dezembro de 2013) 

 
 

Ao organizar os fragmentos de sua história de vida em texto a ser transmitido 

oralmente, D. Maria, revisita seu passado por meio do exercício da recriação deste 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

pela narrativa;  e projeta expectativas sobre dois aspectos, sociedade e saúde. Sua 

narrativa biográfica e memorialista é a sua forma  pessoal de agir sobre o mundo. 

Daí a perspectiva dialética da memória, ao mesmo tempo em que molda a 

identidade é moldada por ela. 

A linguagem performática utilizada por  Maria da Glória é um recurso usado 

por ela  para assegurar ao público-ouvinte o caráter verossímil. Em nome da 

verossimilhança23, os depositários buscam no ato de narrar histórias do universo 

fantasioso um artifício interessante para atrair e ganhar aceitação diante dos seus 

receptores. A performance utilizada pelo contadores de histórias garante a 

verossimilhança quando o seu receptor se identifica com os fatos relatados, a ponto 

de estabelecer um determinado vínculo com a realidade do texto. O jogo 

performático possibilita ao narrador a impressão de que ele está contando algo que 

se desenrolou naquele momento e ainda não está inteiramente determinado, ou 

seja, torna os acontecimentos presentes, assim como o faz a arte dramática. 

Zumthor destaca a importância da presença de alguém para ouvir o que se conta. a 

performance se processa pelo diálogo, ainda que a palavra esteja apenas com um 

único participante. Observa que “a comunicação oral não pode ser monólogo puro: 

ela requer imperiosamente um interlocutor, mesmo se reduzido a um papel 

silencioso. Eis por que o verbo poético exige o calor do contato” (1993, p,222). 

Outro recurso utilizado  por D. Maria da Glória são  as onomatopeias – 

suporte da performance.  O narrador de história prende a atenção da plateia, com as 

correspondências imitativas - (uem, uem, uem uem - imita o choro da 

criança)...Batero na porta com muita força (olha para porta da frente e imita a batida: 

pá, pá, pá, pá pá, pá) ; ainda cria situações em que o ouvinte é levado para o 

momento da ação, isto é, consegue passar de maneira convincente a “carga emotiva 

que está por trás dos gestos da personagem, dando a ideia aproximada da 

dramaticidade da cena” (ALCOFORADO, 2008,p.4). Assim, as onomatopeias é mais 

um recurso do narrador para conferir ao seu discurso validade. 

Partindo do conteúdo do relato apresentado, destaca-se também a 

importância da memória para o ato do narrar.  
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 A verossimilhança constitui-se como a qualidade ou o caráter do que é verossímil ou 
verossimilhante, ou seja, semelhante à verdade, com a aparência de verdadeiro. Entender esse 
conceito é fundamental para o estudo da literatura e das artes em geral. A Poética de Aristóteles 
apresenta, que, "pelas precedentes considerações se manifesta que não é ofício do poeta narrar o 
que aconteceu; é, sim, o de representar o que poderia acontecer, quer dizer: o que é possível 
segundo a verossimilhança e a necessidade” (Aristóteles, 1984, p. 451, cap. IX). 



 

 

 

 

 

 [A] Memória das vozes pretende ser uma ajuda à compreensão destas 
vozes que vêm do passado e continuam vivas no presente, vozes poéticas e 
cantadas, ou “traduzidas” para a escrita quando a simples memória 
enfraquece e se revela insuficiente para conservar a riqueza do patrimônio 
poético. (MUZARTE-FONSECA, 2006, p. 15). 
 
 

Assim sendo, o ato de narrar constitui a materialização da memória. A 

memória, como um componente constituinte do sentimento de identidade é uma 

espécie de guardiã da integridade de cada grupo social, que garante a sobrevivência 

de fatos que marcaram um tempo e garante a partilha desses acontecimentos entre 

indivíduos de um grupo social. “A recordação do passado é necessária para afirmar 

a própria identidade, tanto individual como de grupo. Um e outro também se 

definem, evidentemente, por sua vontade no presente e seus projetos de futuro” 

(TODOROV, 2002, p. 199). Assim sendo, a memória reforça os sentimentos de 

pertença e adesão afetiva ao grupo, contribuindo para coesão social.  

A memória reúne a um só tempo aquilo que os olhos viram e os ouvidos 

ouviram; ou aquilo que os olhos não viram, mas os ouvidos ouviram, mas que se 

torna presente e visível através da performance do contador. A memória é sempre 

uma construção feita no presente a  partir de vivências ocorridas no passado. A 

memória é a força que recria os fatos, os quais se atualizam através das narrativas. 

Para Zumthor (1998), a realização vocal performática está carregada de significação 

que vai além da comunicação linguística. Através da realização vocal, 

desempenhada nas práticas sociais e cotidianas dos povos, a voz poética conseguiu 

permanecer nas formas de representação cultural da comunidade do Rio do 

Engenho.  

Assim sendo, pelo ato de narrar às histórias, os grupos sociais vão 

perpetuando a própria cultura, suas trajetórias pessoais e suas visões de mundo. 

Esse material simbólico constitui teias de significações e de marcadores identitários 

de um povo cujas narrativas podem ser pensadas como lugares de memória. De 

acordo  Pierre Nora (1993),  os lugares de memória são identificados como espaços  

carregados de conteúdo simbólico e de referências culturais.   

Desse modo, um lugar de memória é um núcleo significativo, tanto material 

como imaterial, e de larga permanência através das gerações, para a memória e as 

identidades coletivas. Este núcleo se caracteriza por uma carga simbólica, portadora 

de referências às identidades culturais; está enraizado nas convenções,  nos 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

costumes,  nas manifestações culturais e se modifica na medida em que mudam as 

maneiras de concepção, aprovação, uso e tradição. Os lugares de memória são 

estabilizadores da memória coletiva. 

 Assim,  o  conceito de lugar de memória transcende os bens culturais 

edificados considerados excepcionais e vinculados a uma historiografia tradicional, 

aproxima-se, portanto do conceito de referência cultural (IPHAN,2000), na medida 

em que nele inserem-se as expressões orais, práticas e manifestações culturais que 

representam a trajetória de uma comunidade. São lugares evocadores da 

historicidade e do desenvolvimento comunitário, em suas várias dimensões, onde se 

descortinam vozes, silêncios, experiências, que eternizaram gerações e 

permanecem vivos nas subjetividades e nas práticas cotidianas. 

Nesse sentido, pode-se dizer que a narrativa oral é  lugar de memória, de 

construção e atualização do passado, e  funciona como suporte da memória coletiva 

e da identidade social. Elas representam lugares de vivências coletivas e de 

atualização principais simbologias,  rituais e práticas cotidianas que identificam uma 

comunidade com o seu patrimônio cultural.  As narrativas do Rio do Engenho  

enquanto lugares de memórias seguem o movimento das águas do Rio Santana, 

que  tem os seus narradores como testemunhas que buscam o cumprimento da sua 

missão:  perpetuar a memória da comunidade, de modo mais verossímil possível. 

Os materiais  do passado, resultado de juízo de valores, que formam o 

patrimônio cultural, são artefatos potenciais de memória, em que essa pode se 

aportar. Para Nora (1993, p.09), "a memória se enraíza no concreto, no espaço, no 

gesto, na imagem, no objeto”, entretanto é importante sublinhar que "somente a 

atualização desses traços ou vestígios é que lhes poderá conferir o caráter de 

documento" (DODEBEI, 2005, p.43), que é a maneira pela qual os materiais de 

memória se apresentam. A respeito desse fato, Le Goff (1992,p.68),  comenta: "o 

processo da memória no homem faz intervir não só a ordenação dos vestígios, mas 

também a releitura desses vestígios" que é a sua atualização.  

Assim, a preservação da expressão literária poderá contribuir para a 

preservação de esse bem cultural, além de tornar possível a valorização da antiga 

capitania hereditária de São Jorge dos Ilhéus. 

 

 

2.2.   Os caminhos da Memória  



 

 

 

 

 
 
 
2.2.1. Práticas simbólicas  
 
 Uma particularidade das narrativas orais do Rio do Engenho é a mistura de 

tempo na tessitura  dos fatos. Como numa composição de  mosaico, o cotidiano 

junta o passado e o presente: as lembranças recolhidas, as narrativas  ouvidas e as 

vivências, individuais e coletivas. Dessa forma, a história individual de cada herói  

comum (CERTEAU, 1998) incorpora as vivências coletivas dos ancestrais; ainda, 

fatos decorrentes de processos históricos encaixam-se com a história de vida. 

Portanto, a narrativa de  cada um é também história  de um lugar. 

Como resultado de práticas cotidianas e de  processos de  identificação,  que 

os atores sociais possuem em relação aos espaços de sociabilidade e vivência 

cultural, o lugar vivido possui um espaço privilegiado na memória dos mestres dos 

saberes. A casa de farinha, a barcaça de cacau, a roça, o fogão de lenha, os lugares 

de caça e de pesca são peças-chave nas narrativas; não há memória coletiva que 

não aconteça em um contexto espacial (HALBWACHS 2006). Conforme Certeau 

(2008, p.202),  “os relatos efetuam portanto um trabalho que, incessantemente, 

transforma lugares em espaços ou espaços em lugares”. Dessa  forma, a memória 

tem como pano de fundo as representações do lugar vivido, de tal modo que, 

sempre ao lembrarmos delas, nos remetemos ao ambiente em que essas memórias 

aconteceram. 

Para Certeau (1998),  o homem simples compõe o conjunto de anônimos que 

estão na base da sociabilidade moderna. E tem nas práticas comuns – vestir, comer, 

cozinhar, coser, morar, plantar -  um campo de atuação e exposição de suas 

aspirações, de suas lutas, compartilhadas e experimentadas no convívio social. 

Nessas atividades cotidianas, há força ativa dos sujeitos sociais que, em seus 

movimentos microscópios e silenciosos formam um conteúdo de subversão e 

transformações dos produtos culturais.  

O autor argumenta que os organismos de poder,  regulamentação e 

disciplinamento da sociedade,  que tentam regular e dominar a vida dos  homens, 

podem ser burlados através de práticas, táticas e estratégias de sobrevivência que 

os  indivíduos criam na dinâmica cotidiana. Dessa maneira,  a vida social torna-se 

lugar de negociação dentro  de um cotidiano improvisado, sempre possível de ser 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

reinventado. A transformação por que passam as narrativas  - do fato à ficção - ,  

assim como a necessidade de atualização da história, fazem parte da tática, como 

indica Certeau, de, ainda que simbolicamente, resistir ao domínio de discursos 

dominantes e, mais importante, reforçar identidades e compartilhar formas de 

pensar. 

Nesse entendimento, o cotidiano é um lugar de práticas,  de maneira de fazer, 

astucia sutis, tática de resistência que vai transformando os objetos e códigos, 

instituindo uma reapropriação do espaço e do uso do jeito de cada um. “As maneira 

de fazer constituem as mil práticas pelas quais os usuários se apropriam do espaço 

organizado pelas técnicas de produção sócio-cultural” (CERTEAU, 2008, p.40). Os 

estudos sobre o cotidiano assim, na voz de Certeau,  considera a cultura como ela é 

praticada, não a mais valorizada pela representação oficial ou pela política 

econômica, mas naquilo que a sustenta e a organiza, três prioridades se impõem: o 

oral, o operatório e o ordinário.  

Nesse estudo, o modo de fazer e viver corresponde à configuração de 

práticas simbólicas que se dá no cotidiano. Certeau ( 2008, p. 142) considera que 

toda atividade humana pode ser cultura, entretanto “para que haja cultura, não basta 

ser autor das práticas sociais; é preciso que essas práticas sociais tenham 

significado para aquele que as realiza”. A discussão de Certeau sobre cultura 

converge com o conceito defendido por Geertz. Tal conceito é visto numa 

perspectiva semiótica, acreditando,  “que o homem é um animal amarrado a teias de 

significados que ele mesmo teceu  (...) a cultura seria essas teias e a sua análise” 

(GEERTZ,1989, p.15). 

Assim sendo,  esse  conceito  semiótico é visto como sistemas emaranhados 

de signos interpretáveis. Nessa perspectiva,  o comportamento do homem  deve ser 

visto como uma  ação simbólica que pode se constituir apenas  pela e na 

interpretação. Logo, a cultura é vista não como uma ciência experimental, mas como 

uma ciência interpretativa a procura de significado. As discussões  de Geertz (1989) 

nos levam a pensar na possibilidade de compreender as manifestações culturais, 

sobretudo as tradições orais, como um produto da coletividade, carregadas de 

símbolos e significados que precisam ser interpretados. 



 

 

 

 

Neste trabalho, a concepção  de cultura24, também, pode ser entendida como 

sendo a  “interação entre um modo de vida, as formas dadas a ele e os símbolos 

que certo grupo  cria e vivência em seu dia a dia” (WILLIAMS, 2008,p 56). Os 

conceitos  discutidos por Certeau (1998)  e Willliams (1992)  superam a 

compreensão estática de cultura e a ressalta como processo coletivo; e a discussão 

do conceito de Geertz (1989) compreende-a como produção de sentido que se dá 

na sociedade.Consideramos esses conceitos relevantes para esta pesquisa, pois 

permitiram observar como as práticas simbólicas são reveladoras de teias de 

significados elaborados pelas vivências dos grupos sociais nas instituições de 

transmissão. 

  Nesta seção nos dedicaremos ao estudo das práticas simbólicas – entendidas 

como patrimônio imaterial (LONDRES, 2004), com ênfase nos conhecimentos sobre 

os saberes e fazeres, que são construídos através da memória oral. Assim sendo, 

este estudo favorece a reflexão sobre as práticas simbólicas como uma forma de 

representação da memória e das identidades, que adquiri sentido como a teia de 

significados que envolvem as ações coletivas que caracterizam a dinâmica 

sociocultural.   

No Rio do Engenho, a dinâmica sociocultural apresenta rico patrimônio; os 

agricultores são mantenedores de uma prática secular – produção de farinha - que 

se baseia nas técnicas de produção utilizadas pela sociedade  dos antepassados, 

que é repassada de geração em geração por meio da oralidade. Tradicionalmente, 

marido, mulher e filhos se envolvem no processamento; contudo, no Rio do 

Engenho,  o hábito de fazer a farinha é mais disseminado entre mulheres. 

Esses agricultores construíram e reelaboraram, ao longo do tempo, todo um 

modo de vida e  conhecimento coletivo em torno da produção de farinha, a qual se 

constituiu como componente  aglutinador de seus conhecimentos cotidianos, de sua 

cultura e de suas histórias de vida. Para os moradores do Rio do Engenho, a 

mandioca25 simboliza o pão da terra - um ingrediente básico de onde extrai a matéria 

prima para diversas comidas.  

                                                 
24

 o conceito de cultura tem um sentido bastante dilatado, “abrangendo praticamente tudo que pode 
ser apreendido em uma sociedade – desde uma variedade  de artefatos (imagens, ferramentas, 
casas e assim por diante) até práticas cotidianas (comer, beber, andar, falar, ler, silenciar” (BURKE, 
2005, p.42). 
25

 A mandioca Manihot esculenta Cranz - é uma planta nativa da América,  seu uso está presente nas 

dietas alimentares indígenas desde  muito antes das primeiras incursões europeias. Padre Anchieta 
batizou-a de “pão da terra”.  Fazendo referência a mandioca, Gabriel Soares de Souza, em Tratado  



 

                                                                                                                                                                                                     

 

Eu aprendi a fazê farinha com minha vó. Já ensinei a sobrinho, filho, neto, 
vizinho. A gente planta conforme a lua. Minguante  num pode, a mandioca 
num cresce. Tem que sê plantada na crescente e na nova – no escuro. 
Prepara a  terra para o cultivo – capina, né? prepara as covas,  depois, 
enterra as manivas - pedaços do caule da mandioca utilizados como 
sementes - a gente junta o pessoal do trabalho, junta tudo.  
Aí vai quatro, cinco abrindo os buraco, e dois, três jogano a maniva dentro 
da cova, jogano a terra em cima, isso no meio do capim, isso que é o planta. 
Cum oito a dez meses  já dá pra colhê  mandioca.  
[...]Tem mandioca vassourinha, mandioca massapão, amarelinha; mandioca 
brava. [...] Todo dia a gente come farinha, todo dia!.   
[...]Nos primeiro dia de parida a mulher só come pirão, feito de farinha e 
caldo.  
Da mandioca, a gente faz goma, beiju, tapioca, bolo, farinha, medicamentos, 
deixa uma parte em casa e a outra leva pra cidade pra vende.  
A casa de farinha pra mim é importante, [...], porque se num  tivesse essa 
casa  de farinha, sabe lá o que nós era hoje. [...] 
Na casa de farinha tem muita  conversas e ensinamentos .  
 
(Erinha  dos Santos, entrevista concedia em 07 de dezembro de   2013) 
 

O modo de fazer  farinha, além de orientar a organização interna dos espaços 

das casas de farinha, materializam diversos saberes, como: o saber plantar a 

maniva; o saber colher; o saber organizar o espaço para fazer farinha; o saber para 

manusear os instrumentos e utensílios; o saber cuidar da casa de farinha. Dessa 

maneira, o modo de fazer  tem se conformado como uma prática social por meio da 

qual se dinamiza historicamente a socialização de um conjunto de saberes entre as 

gerações. 

 A feitura da farinha de mandioca passa pelas seguintes etapas: colheita dos 

tubérculos, raspagem da mandioca, o prensar da mesma, ralar, torrar, peneirar e 

ensacar; processo26 que decorre no espaço de 48 horas. 

  

                                                                                                                                                         
Descritivo do Brasil (1587) “Dá na nossa terra outra casta de mandioca, que o gentio chama aipins, 
cujas raízes são da feição da  mesma mandioca, e para se recolherem estas raízes as conhecem os 
índios pela cor dos ramos, no que atinam poucos portugueses. E estas raízes dos aipins são 
alvíssimas (...). Destes aipins se aproveitam nas povoações novas, porque como são de cinco meses, 
se começam comer assadas, e como passam de seis meses fazem-se duros, e não se assam bem, 
mas servem então beijus e para farinha fresca, que é mais doce que a mandioca, as quais as raízes 
duram pouco debaixo da terra, e como passam de oito meses, apodrecem muito. Os índios se valem 
dos aipins para nas suas festas fazerem deles cozidos seus vinhos, para que os plantam mais que 
para os comerem assados, como fazem os portugueses. (CASCUDO,1988)  
  
26

 Além da fabricação da farinha de mandioca, outros produtos são preparados, tais como: beijus, 

farinha de puba, de goma ou tapioca, polvilhos. Todos eles comercializados, pelos moradores do Rio 
do Engenho, no município de Ilhéus – Feira do Pontal, Malhado e Nelson Costa, e espaço da Ceplac.  

 

 



 

 

 

 

 

 Figura 3 – Processo de colheita da mandioca (a;b), raspagem (c;d), torrefação (e) e    
beneficiamento (f).  

 
 

Cum chuva ou cum sol a gente faz farinha. É um hábito 
Tem semana aqui na casa de farinha tem umas quatro famía, tudo fazeno 
farinha, é muita gente – tem que ter muita gente!  
se fo pra faze uma farinha  branca, colhe uma mandioca branca, mas se fo 
pra faze uma farinha  amarela, colhe amarela. Bem, depois que a gente 
colhe a mandioca e leva pra casa de farinha, a gente  “rapa” põe na agua e 
depois  lava.  A sevadora vai sevando. Depois bota na prensa até que a 
massa esteje seca. [ D.  Erinha explica  o funcionamento da  prensa ] Uma 
funciona com um parafuso de madeira que espreme a massa com um 
pedaço de madeira. Depois de tira a massa da prensa é só peneira e coloca 
no forno e espera umas hora até que a farinha esteje torrada.  
O que dá a cor na farinha é o escaldamento dela. Se você não escaldar, dá 
uma farinha ruim, não é uma farinha cheirosa 
 
(Erinha  dos Santos, entrevista concedia em 07 de dezembro de   2013) 

 
  

 
  A produção de farinha de mandioca no Rio do Engenho caracteriza-se como 

agricultura familiar de subsistência, desenvolvida por pequenos agricultores. Por ser 

produção em pequena escala, uma parte é destinada ao consumo doméstico e  a 

outra parte é comercializada nas feiras livres do Malhado, Urbis e  Nossa Senhora 

da Vitória. D. Erinha evidencia que o processo  de  feitura da farinha  é coletivo, por 

isso exige a participação de um grande número de pessoas – família, agregados e 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

vizinhos.  A casa de farinha torna-se espaço de conversas e ensinamentos, ou seja, 

um ambiente em que se expressam saberes, práticas e relações sociais reveladoras 

do modo de vida da comunidade.  

A maneira como a farinha é utilizada no Rio do Engenho imprimi-lhe 

singularidades, isso porque além de ser base da alimentação dos moradores, é um 

ingrediente necessário para a composição de vários pratos da cozinha típica: pirão, 

farofa de dendê, de água, bolos. Além desses pratos mais conhecidos, uma 

diversidade de outras comidas têm como matéria-prima a mandioca e os seus 

derivados - beiju, biscoitos, bolos, sorvetes; tais comidas se apresentam como 

referência cultural (IPHAN,2000), pois são portadoras de importantes conteúdos 

simbólicos e identitários,  além de desempenhar um papel relevante na construção 

de  valores culturais. 

Essa prática de fazer farinha possui seus fundamentos em técnicas  históricas 

herdadas por meio da repetição e da continuação, ancoradas nas memórias 

individual e coletiva (HALBWACS, 2006).  Nesse entendimento, as práticas 

cotidianas são condicionadas socialmente por meio de habitus que, ao longo de um 

processo, tornam-se  estruturas estruturadas duráveis que tem  embasamentos  nas 

representações simbólicas que por sua vez estabelecem “regras” que se  

cristalizaram por meio da repetição (BOURDIEU,2001).    

No invisível cotidiano (CERTEAU, 2008),  os hábitos vão sendo 

transformados, novas experiências são transmitidas, mudanças  e conformações são 

processadas e uma ordenação de diversos gestos,  ritos e  códigos de ritmos de 

hábitos herdados e de costumes repetidos vão se consolidando. Portanto,  a 

memória oral constitui o hábitus, o que permite a perpetuação dos saberes e 

fazeres, constituindo  tradição inventada.  

 Os artesãos do distrito rural constroem sem cessar teias de significados para 

dar sentido à sua realidade com fatos presentes, experiências do passado. Nos 

territórios de vivências, a partir da tradição, transmitem seu ofício por meio dos fios 

da própria narrativa. Trabalham a matéria-prima da experiência tecendo seus 

saberes e compartilhando com outras gerações. Estes saberes, construídos e 

reconstruídos dia a dia, por pessoas comuns, de usos comuns, constroem a história 

humana (Certeau, 2000) 

No olhar cuidadoso e diário das novas gerações, que muitas vezes 

acompanham os adultos enquanto tecem manzuás, redes, cestas e tarrafas, é que 



 

 

 

 

as crianças familiarizam-se com as atividades cotidianas, assimilando-as e 

reproduzindo-as nas brincadeiras. As conversas  informais, os causos,  entre 

pais/avós e filhos/netos, nas casas, na igreja, na pescaria, nas praças, nas roças e 

nas casas de farinha exercem a função de preencher as lacunas deixadas pela 

observação. O diálogo entre as gerações é de fundamental importância, no  sentido 

de conservar as práticas tradicionais;  a  transmissão oral é o principal modo pelo 

qual  o conhecimento é perpetuado.  

Figura 4 – José Francisco (a) fazendo manzuá (b;c); e o produto da sua pesca,       
os   calambaus (d). 

      Foto: Gisane Santana 

 

 

 

Meu pai que me ensinô a fazê manzuá...há muito tempo. Ele me ensino 
muta coisa... Ainda hoje eu ensino parentes e afilhado...muitos num se 
interessam em aprende, mas tenho que passa o que aprendi. [Seu 
Francisco evidencia que hoje em dia poucas pessoas fazem manzuá no Rio 
do Engenho]  

O manzuá
27

 é uma armadilha para pegá os peixe. É feito de tiras de cana-

brava, bambu, dendê ou piaçava, trançadas com cipó de trinca-trinca ou 
timburana.  
[...]Eu boto o manzuá de noite nesse rio abençoado, de manhã eu vô lá, tem 
calambau. Antigamente era melho, a gente pegava muito...hoje [faz uma 
pausa longa. No semblante, uma tristeza]   
Eu vendo algum e faço muqueca cum otros.  
[...] Faço peneira, balaio, cesto vassoura de cipó, pilão. Faço pra usar e pra 
vender.  

                                                 
27

 Também conhecido como cofo. 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

O cipó a gente encontra na mata. Ele [ o cipó]  tem uma manha, você tem 
que torce ele e puxa, mas se puxa na lua errada projudica a natureza e 
você num consegue faze nada... A lua certa é a nova e a cheia. 
 
(Francisco Silva , entrevista concedida em 9 de dezembro de 2013) 

 

Enquanto tecia seu balaio de taquara mansa, seu Francisco tecia seus 

causos, imprimindo nas narrativas  suas marcas de artesão-narrador. A experiência 

cotidiana de uma época compartilhada com seu pai, é revivida na memória, que se 

compõe no presente da fala. A sua arte/narrativa é fundamental para transmitir 

ensinamentos e costumes. Sua condição de não letrado não impede sua leitura de 

mundo e a perpetuação de histórias e saberes dos fios emaranhados de memória. 

Os ribeirinhos do Rio do Engenho costumam produzir suas cestas e seus 

manzuás – instrumento da pesca artesanal. Ao caminharmos pelo distrito é uma 

cena contínua, principalmente no entardecer, quando eles já chegaram da pescaria.  

Tanto a pesca como a produção dos instrumentos de pesca representa  parte da 

renda das famílias.  O manzuá é bastante utilizado pelos pescadores e marisqueiras 

do Rio do Engenho, e tem utilidade na pesca de várias espécies, como peixe  robalo 

e o vermelho. Pode ser utilizado para captura, do guaiamum, de peixes e também do 

camarão de água doce. 

Assim, a produção artesanal de instrumentos de pesca –  cesta, manzuá, 

rede, anzol – no Rio do Engenho, insere-se como um dos campos de representação  

da cultura popular, responsável por contribuir com o fortalecimento da identidade 

cultural, da passagem de saberes e da comercialização, sendo estes recortes 

possíveis para o desenvolvimento local. Nesse sentido, a sistematização de práticas 

e conhecimentos tradicionais   pode constituir um arcabouço de informações para 

uma compreensão mais profunda do ambiente e da cultura local. 

 As matas que cercam o distrito e o rio que banha a comunidade produzem 

alimento material, no fornecimento de peixes, água para a plantação, material para 

confecção de artesanato e, especialmente serve de palco para a festa dos 

pescadores e de moradia do Nego D´água e da Mãe D’Água, seres importantes para 

o grupo e que, segundo os moradores do Rio do Engenho, habitam o rio. Os 

saberes, as artes de fazer e a tradição são sustentados por uma memória e 

constroem identidades coletivas e individuais.  

A tecelagem manual promove um encontro do ser humano com a natureza, 

sendo de grande importância ambiental e ecológica, já que nesta arte as matérias-



 

 

 

 

primas utilizadas são renováveis e, os movimentos utilizados quando tecem fazem 

com que as pessoas se sintam parte de um mundo que elas ajudam a criar, pois as 

suas mãos produzem algo belo. Dessa maneira, os artesãos tecem os fios da 

memória na tessitura de um ofício. Seu Valter Borges, agricultor e artesão, conta 

como aprendeu a fazer as embalagens de doce: 

 

Figura 5 -  Valter Borges (a), embalagens e doces  de cacau (b;c) 
Foto: Gisane Santana 

 

 

 

 

 Depois de muita pesquisa, escolha de material e  observações aprendi a 
fazer as embalagens. Já fazia os doces, doce de cupuaçu, cocada de 
cacau, geleias licores à base de frutas regionais etc...tradição de família. 
[..]Uso açúcar orgânico na produção dos doces.  
Como faço os doces resolvi produzir também as embalagens.  
[...]Passei dois anos estudando. Queria aproveitar tudo do cacau: folha, 
fruto, nibis, embiras, casca; e das outras frutas que eu utilizo na produção 
de doces.  
Todas as embalagens são feitas de fibra natural e papel reciclado. Desidrato 
a folha por uns 2 dias, depois monto a caixinha; costuro com cipó, ou com 
palha de milho.  
Você saboreia um produto de qualidade - todos os meus produtos são 
orgânicos -  e ainda leva pra casa uma obra de arte! Levo para as feiras, 
eventos e vendo na Associação. Tenho muita preocupação com as 
questões ambientais. 
[...] 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

Já escutei muitas histórias sobre aqui. Esse lugar é lugar abençoado...tem 
história e ainda faz história. É por isso, que eu ensino o que eu sei aos 
outros, tenho medo não. Já fui várias vezes participar de seminário na 
Universidade, na Ceplac, falo sempre das minhas experiências aqui no Rio 
do Engenho. 

 (Valter Borges
28

, entrevista concedida em 18 de dezembro, de 2013) 

  

 

Enquanto ia rememorando fatos e realinhando o tempo vivido, Seu Valter 

deixava entrever em sua narrativa uma rede que unia momentos de sua própria 

história com as histórias do Rio do Engenho. Suas narrativas, oriundas de sua 

experiência de vida, fluem no mesmo estilo da produção das embalagens de doces. 

No encontro com Valter, pudemos observar como os artesãos, em suas práticas 

cotidianas, interatuam significados carregados de sentidos históricos e culturais 

esculpidos na experiência de vida. Tais experiências estão sempre situadas em 

contextos, e é neles que as tramas de significados são elaboradas.  

A utilização de fibras naturais e papel reciclado na produção das embalagens 

gera impactos ambientais positivo, afinal, a preservação do meio ambiente é uma 

das preocupações do  senhor Valter. A escolha do material a ser trabalhado, escolha 

das ferramentas a serem utilizadas, são indicativos necessários do savoir faire, isto é 

do métier do artesão, cujo produto é pautado pela marca de seu criador e definido 

por sua qualidade. Por meio de oficinas, Valter Borges ensina essas técnicas a 

muitos alunos da Escola Nucleada do Santo Antônio.  

A fabricação de doces desenvolvida por seu Valter está intimamente ligada a 

uma matéria-prima que possui características próprias de cada lugar, chamado de 

terroir, sendo, nos doces tradicionais, utilizados alimentos regionais. Frutas da região 

são artesanalmente preparadas nos doces em compotas, geleias e  frutas 

desidratadas e são comercializadas  nas feiras livres. Muitos conhecimentos 

tradicionais ainda sobrevivem na comunidade do Rio do Engenho, na qual as 

pessoas vivem de modo simples, cultivam certos hábitos seculares no modo de 

cozinhar, morar e no modo de fazer que simboliza vivências cotidianas, heranças 

patrimoniais de uma localidade. O conhecimento baseado na experiência cotidiana 

nos direcionou para o desenvolvimento das práticas simbólicas e para a dinâmica 

cultural estabelecida nas relações sociais, no caminho  que cruza o artesanato e os 
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 Participa de Associação do Moradores e Agricultores do Rio do Engenho; é parceiro dos projetos 
da Escola Nucleada do Santo Antônio.  



 

 

 

 

saberes tracionais, identificamos o modus operandi dos artesãos do Rio do 

Engenho, portadores desse saber.  

O modo de viver e morar dos depositários da memória do distrito rural está 

baseado nos valores simbólicos que distinguem o bem cultural como singular, 

evocando não apenas sua história, mas também sua memória e sua cultura para os 

contemporâneos e/ou os seus descendentes. Tais valores são atribuídos ao 

patrimônio cultural através, da identidade e da memória. Os bens provenientes do 

passado carregam traços culturais de seu tempo e são interpretados no presente, 

construindo espaço e ambientes diferentes.  

Esses espaços são ressignificados ou reconfigurados, sendo devolvidos à 

comunidade preservando os seus aspectos históricos e culturais. As memórias 

coletivas se materializam através desses bens simbólicos que, ao serem 

exteriorizados, agem como um meio de socialização nas  atividades coletivas 

desenvolvidas pelos grupos sociais. 

Nesse sentido, as festas populares são um exemplo dessa reconfiguração, 

em que  o passado e o presente se entrelaçam nos rituais festivos. Dessa maneira,  

pensa-se na festa não apenas como rito do passado, mas também no 

entrelaçamento da história e cultura do tempo presente; e, ainda,  no turismo, que 

atrai milhares de pessoas interessadas na riqueza religiosa, cultural ou histórica do 

lugar.  

 

 

Segundo Ikeda e Pellegrini (2008, p.208),  
 

As festas representam momentos da maior importância social. São instantes 
especiais, cíclicos, da vida coletiva, em que as atividades comuns do dia-a-
dia dão lugar às práticas diferenciadas que as transcendem, com múltiplas 
funções e significados sempre atualizados. As diversas espécies de práticas 
culturais populares podem ser a ocasião da afirmação ou da crítica de 
valores e normas sociais; o espaço da diversão coletiva; do repasto 
integrador; do exercício da religiosidade; da criação e expressão de 
realizações artísticas; assim como o momento da confirmação ou da 
conformação dos laços de identidade e solidariedade grupal.  
 

  

Nesse entendimento, as festas  exercem  um  papel de destaque  na relação 

entre o homem e o lugar,  uma vez que   essas  manifestações culturais representam  

o modo como os grupos sociais concebem seu ambiente.  As festas populares são 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

consideradas  como momento de grande importância para a sociabilidade e  a 

construção das identidades individuais e coletivas.  

Conforme Del Priore (2000), as festas tradicionais brasileiras não nasceram 

no Brasil, foram transplantadas pelos colonizadores portugueses e invasores do 

período colonial que as consolidaram, dando-lhes certas especificidades. A festa 

religiosa em homenagem  à padroeira Senhora Sant’Ana, do distrito do Rio do 

Engenho, é um exemplo, ela foi trazida pelos portugueses, contudo, a ela, foram 

acrescentados elementos das tradições africanas e indígenas.Tal festa estabelece 

novos sistemas de rituais e práticas que trilham pelo universo religioso e profano.  

A  festa religiosa em homenagem à padroeira Senhora Sant’Ana, no dia 26 de 

julho, constitui  uma manifestação da diversidade cultural da região. E sua atração 

reside em dois fatores: a fé dos fiéis na santa e a capacidade do evento reunir 

entretenimento e cultura popular. Os festejos religiosos são momentos de fé e 

festa29; para o devoto é difícil ver de forma separada as missas, rezas, ladainhas e 

procissões, das festas de barracões, das quermesses, dos arraiais e dos festejos 

que acontecem em torno da capela.  

A relação dos grupos sociais com o espaço festivo transforma a capela de 

Sant’Ana   e o seu entorno em um espaço onde se fazem presentes  a memória 

individual e coletiva, instituindo um sentimento de identidade, “na medida em que ela 

é também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de 

coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si” (POLLAK, 

1992, 204).   

A devoção à santa se justifica pelas crenças que permaneceram no 

imaginário da comunidade. 

 
As construções de Igrejas geralmente são marcadas por lendas, que 
permanecem no imaginário das gerações atuais. A Igreja de Santana é um 
exemplo típico desse fenômeno. Conta a lenda que a Santa, 
insistentemente aparecia em uma pedra, dentro do rio Santana. Para os 
moradores, isso indicava que ela, a Santa, queria ficar próximo ao rio. Como 
os construtores da igreja haviam escolhido um local no alto do morro, as 
aparições continuavam. Os moradores contam que as aparições cessaram 
depois da construção da igreja próxima ao rio. Segundo eles, ainda é 
possível ver na pedra, as marcas dos pés da Santa (MARCIS, 2000,p.71).  
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 Como assevera Eliade (2001, p.64), “toda festa religiosa, todo o tempo litúrgico representa a 

reatualização de um evento sagrado que teve lugar num passado mítico, nos primórdios”.  
 



 

 

 

 

A celebração da festa de Sant’Ana preserva a cultura imaterial em seus 

aspectos mais importantes.  

 

[..] nove noite de festa... 
A gente reza, canta, reza ladainha, agradece e pede... Vem gente de todo 
luga, é uma festança muito bonita! Esse ano mesmo tenho uma promessa 
pra paga... 
[...] Ave Maria num falto um dia, todo dia venho reza a novena de Nossa 
Senhora. É maravilhoso demais...ela quis está aqui nessa igreja. Ela 
aparecia aqui sempre. Ali, [aponta para pedra] naquela pedra tem um sinal 
dos pé dela. Depois que os escravos construírum essa igreja, foi que 
sossego, mas ela aparecia sempre. 
 Abaixo de Deus, só ela e nossa senhora...ela é mãe da mãe de Deus. 
A gente prepara muita comida – doce, bolo, arroz-doce, canjica, licor. E aí, 
depois da novena alguma pessoa oferece arroz doce, mugunzá, balas, 
pagano promessa, num sabe? Outros traz a oferenda e bota no rio. 
 No útlimo dia, todo mundo enfeita  a igreja toda, enfeita o andor, reza o 
ofício,reza os bendito, reza a missa, faz a procissão, e depois  é uma 
festança danada o dia todo. 
[...] 
 
 Em março a gente celebra meu senhô São José, é o dia de plantar milho, 
feijão, depois vem São Jorge, Santa Rita, São Juão e São Pedro,  Bom 
Jesus da Lapa, Nossa Senhora Aparecida, São Cosme e e Damião, Santa 
Barbara... 
[Nas paredes da casa de d. Laura há vários quadros dos santos de quem 
ela é devota] 

 
[D. Laura explica, que durante cada dia da novena um família é responsável 
pela celebração] 
 
(Laura dos Santos, entrevista concedida no dia 18 de dezembro de 2013) 

 

 

 Conforme D. Laura há um calendário devocional, fruto da vivencia e 

religiosidade popular, que tem por fundamento a matriz  católica e reúne 

homenagens  a santos e também aos orixás. Isso evidencia que o significado dessas 

festas religiosas é amplo e abarca variadas experiências com o sagrado. Nesse 

contexto, por mais que se observe um catolicismo dominante, há uma grande 

diversidade nas práticas religiosas que envolvem múltiplos pertencimentos 

religiosos. 

 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

          Figura 06 – Igreja Senhora Sant’ Ana e tacho de fazer melaço 
            Foto: Gisane Santana 
 
 

A festa de Santana é um festejo popular de grande riqueza, com variedade de 

ofícios, modos de fazer e saberes a eles associados, como confecção de andor, 

preparação de alimentos, bordados das tolhas do altar, rezas, cânticos. Um aspecto 

que sobressai na análise das informações sobre essa festa refere-se ao caráter 

sistêmico das relações entre famílias de ramais distintos. Nessa festa, os moradores 

reafirmam laços de solidariedade, praticam a sociabilidade, harmonizam-se, unem-

se e, assim, nessa dinâmica, revelam novas facetas às suas identidades sociais. 

Tais eventos transformam-se em fatos sociais totais, nos quais se interpenetram 

distintos planos da organização social (Geertz, 1989) – econômicos, religiosos, 

estéticos e  de parentesco.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 07- Festa (a), fé (b;c) e devoção (d) 
 Foto: Gisane Santana 

 

As festividades, no Rio do Engenho, dedicadas  à Senhora  Sant’Ana, 

realizam-se anualmente reunindo, além de moradores do distrito rural, as 

comunidades de Couto, Santo Antônio, Tranquilidade, Areia Branca, Cururutinga e 

outras.  A festa ocorre no mês de julho e tem duração de nove dias. O inicio da festa 

é marcado por uma solenidade que tem início no dia 17 de julho com novena e 

missa,  e termina no dia 26, quando acontece a principal procissão em honra à santa 

de devoção. Após as missas, a festa continua nos bares e botecos, na festa de 

largo. 

Entre os dias 17 e 26, a comunidade reza  a novena e participa da missa 

realizada sempre  à noite. A programação dos festejos religiosos em homenagem à 

santa inclui novenas, alvorada, romarias e missa solene, momentos nos quais as 

pessoas reafirmam a sua fé por meio das orações, ladainhas, novenas e cantos.  O 

fervor religioso é manifestado na missa solene, na procissão, nas romarias, nos 

cânticos, nas ladainhas e nos pedidos encaminhados pelos fieis. Devotos do distrito 

e do seu entorno  comparecem para manifestar sua gratidão em relação à santa. 

Desse modo, a festa traduz a emoção e o sentimento do povo.  



 

                                                                                                                                                                                                     

 

A festa é também o momento em que as tradições baianas são relembradas 

numa relação entre o sagrado e o profano presente desde o começo da festa que 

inicia com a missa e que, constantemente,  termina com carnaval. Desse modo, 

moradores e turistas apreciam shows com bandas locais e servem-se da culinária 

típica do lugar como: moqueca de calambau, de robalo e de carapeba e outros 

pratos à base de mariscos, como o catado de siri. Além disso, são vendidos e 

saboreados outros gêneros alimentícios resultantes da mistura étnica que aconteceu 

no lugar, como: beijus, cocadas, doces em compota, geleias, acarajé e abará.  

Nesse período, a produção de doces e artesanatos se fortalece. Nesse 

entendimento, a festa apresenta-se como exemplo de fortalecimento da identidade 

local aliado à economia e ao turismo. A festa é um momento de celebração, do 

rompimento do ritmo do cotidiano, que permite ao homem experimentar, por meio de 

uma representação mítica, afetos, emoções e a manifestação divina. Tal processo 

envolve atribuição de significados às ações humanas. Nesse sentido, a Festa de  

Sant’Ana revela a  origem de respeito à fé e à fraternidade comunal, que alimenta as 

manifestações religiosas e perpetua as tradições do Rio do Engenho,  constituindo 

um patrimônio cultural. 

Deste modo, a Festa de Senhora Sant’Ana confere ao distrito rural do Rio do 

Engenho a condição de um espaço privilegiado, marcado pela peculiaridade 

histórica, memorialista  e, sobretudo, pelo patrimônio cultural  que envolve uma  

combinação de signos e tradições, consequência da mescla cultural dos grupos que 

a compõem, e que caracterizam o patrimônio. Assim sendo, através da festa de 

Sant’Ana surge, assim, a possibilidade de potencializar a cultura como recurso 

(YÚDICE, 2006) para o fortalecimento do tecido social.  

Na comunidade do Rio do Engenho as práticas simbólicas perpetuam as 

experiências das gerações passadas, por meio das narrativas orais.  Tais práticas 

possuem um forte conteúdo simbólico, formando a base de um conhecimento 

tradicional que guia a escolha do tipo de solo, da época de plantio, a observação da 

maré e da lua para a pesca, o tempo para colheita, o trato e beneficiamento dos 

alimentos, a escolha do cipó para o artesanato, o preparo dos alimentos, os hábitos 

à mesa, o tempo para celebrações, os costumes e hábitos.  

Assim, esses conhecimentos, construídos ao longo de diversas gerações, são 

importantes para o entendimento da história e identidade dessa comunidade.  As 

narrativas contadas pelos depositários permite-nos não só perceber a organização 



 

 

 

 

da vida cotidiana, a partir dos sujeitos que nela vivem como também, permite  a 

valorização das estratégias de resistência das comunidades ao mundo globalizado.  

   
 

 

2.2.2 Narrativas Cotidianas 

 

Contar é muito dificultoso, não pelos anos que já se passaram. Mas pela astúcia que  
têm certas coisas passadas de fazer balancê, de se remexerem dos lugares. A  

lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos; uns com os outros acho  
que nem não se misturam. Contar seguido, alinhavando, só mesmo sendo coisas de  

rasa importância. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que  
outras de recente data. Toda saudade é uma espécie de velhice. De cada vivimento  

que eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era  
como se fosse diferente pessoa.  

 Guimarães Rosa 

 

 

Como bem diz Guimarães Rosa, contar histórias não é tarefa fácil. É ofício 

para vozes poéticas que  transformam o tempo  vivido em tempo pensado e narrado, 

através dos fios da memória.  Tal qual uma artesão, essas vozes,  na trama do tear, 

tecem  paisagens cotidianas de suas lutas, nos trânsitos da casa e da rua e 

constroem imagens, expõem odores, sabores e sonhos, entrelaçando os fios do 

tempo. Sua arte de narrar lhe vem das experiências cotidianas da vida; sua lição, 

elas extraem da própria dor; sua dignidade é a de contá-la até o fim, sem medo.  A 

habilidade de tecer histórias, ao longo do tempo, se fez necessária para a 

sobrevivência dos grupos sociais, que se tornou comum a compreensão de que dela 

resultam as tramas simbólicas, orientadoras da vida em coletividade; e de que, é por 

meio do exercício dessa capacidade, que os humanos deixam seus trilhas para as 

gerações futuras. 

Essas vozes poéticas, protagonistas anônimas da história, representam a 

memória dos tempos, como observou Benjamim (1989, p 57), “a experiência que 

anda de boca em boca é a fonte onde beberam todos os narradores”. Trata-se de 

vozes que rompem silêncios e desvelam, aos nossos olhos, facetas e dimensões de 

locais obscurecidos pela memória oficial. Guardadas em trechos diversos, as 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

narrativas cotidianas, apoiadas na memória, são tecidas diariamente para o grande 

continuum da transmissão oral. 

As narrativas cotidianas do Rio do Engenho são misteriosas e  encantadoras! 

Trazê-las neste trabalho sob a forma de transcrições, permitirá ao leitor conhecer as 

micro-histórias da comunidade, sua visão de mundo, suas crenças, suas práticas 

simbólicas. Ou seja, outras memórias de sujeitos sociais; construir outra história no 

tempo presente. No entanto, o leitor, somente com este texto ensaístico não poderá 

deleitar-se com minudências e aspectos da oralidade que poderão ser percebidos 

somente presencialmente, ou mesmo, através das gravações audiovisuais. A 

singularidade das narrativas não se limita apenas ao seu valor estético; mas, 

também,  em sua força representativa, no valor sociocultural que as revestem, pois 

esses evidenciam um ethos cultural característico do lugar. 

 

              Figura 08 – Invisível cotidiano (a;b;c;d) 
              Foto: Gisane Santana 
 

 Nessas narrativas, o cotidiano se transfigura em espaços imateriais -  lugar 

social, no dizer de Ricoeur (2007) -  como paisagens visuais, sonoras e olfativas -  

uma cartografia de sons, ritmos e cores ,que povoam o imaginário constante do Rio 

do Engenho. Dessa maneira, é no invisível cotidiano do Rio do Engenho, que 

conhecemos as crendices, os saberes, os fazeres, as técnicas e o vocabulário dos 



 

 

 

 

moradores, evidenciando por meio dos modos de fazer e morar, a base da 

organização social da comunidade. Tal organização se enquadra no modelo de ação 

tradicional, em que o cotidiano é marcado por ações de sociabilidade, proximidade e 

solidariedade – laços que são estreitados todos os dias entre as pessoas e o espaço 

habitado. Os elementos materiais como as barcaças, as casas de farinha, a igreja, o 

rio, as matas, o riacho e o mangue; e também, os imateriais -  as rezas, as técnicas, 

celebrações – compõem o patrimônio simbólico, e fazem do distrito um lugar social 

(RICOEUR, 2007). 

Assim, os saberes e fazeres apresentam a maneira de viver, determinando as 

representações sociais que, por sua vez, definem a identidade coletiva dos 

habitantes do distrito rural. As experiências individuais e coletivas dessas vozes 

poéticas caracterizam noções de pertencimento coletivo, uma vez que integram o 

acervo do imaginário cultural dos povos, que atravessam os tempos. Para  Pollak é a 

memória herdada – fenômeno construído no âmbito individual e coletivo. A memória 

herdada apresenta-se na interação entre memória e sentimento de identidade 

entendido como “ imagem de si para si e para os outros” (1992, p.204) que    

desenvolve a continuidade e a coerência da pessoa e/ou do grupo. 

 No livro Armadilhas da Memória (2004), a pesquisadora Jerusa Pires Ferreira 

traz a memória como temática central para discutir as teias de relações que 

envolvem os processos culturais de um lugar social. Para a pesquisadora,  a 

memória, em certos espaços, se configura como alicerce que constrói e 

desconstroem narrativas, dando vez a outras possibilidades de renovações diversas. 

Nas entrevistas realizadas, as narrativas sobre as práticas simbólicas eram sempre 

interpostas pela referência aos espaços de: casa de farinha, rio Santana, matas, 

roças, barcaças.  Havia uma relação entre os fatos narrados e os espaços em que 

esses fatos foram vividos. De tal modo, esses espaços tornam-se um ponto de 

evocação do passado. 

Numa conversa calorosa com seu Antônio, através da memória herdada, ele 

explica as etapas da colheita e secagem do cacau30 - beneficiamento 
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 A região é bastante conhecida pela tradição cacaueira, difundida por sua contribuição à economia 
nacional e também pelo imaginário retratado na literatura produzida por Jorge Amado, Adonias Filho, 
Sosígenes Costa e outros. Conferir a antologia “Esteja a gosto! Viajando pela Costa do Cacau em 
Literatura e Fotografia”, Organizada por Maria de Lourdes Netto Simões, 2007. 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

Eu sou trabalhadô rural, num sabe? Meu pai e meu avô que me ensinô a 
cultivá o cacau 
O nosso cacau aqui é cultivado no sistema cabruca

31
  

Tira cum podão. Faiz um mutuê... [pergunto sobre o que é um mutuê, e ele 
responde]  uma ruma de cacau, uma bandeira,  
depois  um grupo quebra, outro tira o cacau, coloca na prensa pra tirá o 
mel...é cum o mel faiz licô, geléa, suco...[ depois de uma pausa, começa a 
falar sobre a secagem do cacau] bota no cocho pra fermentá, depois bota 
os caroço na barcaça, pra tomá sol e vai mexendo cum rodo, pra num ficá 
desidratada. Olhe [alerta seu Antônio] tem que passá o rodo umas 6 veiz 
por dia, pra num tê mofo.. Num pode tomar nem chuva nem sereno. Se 
chuver, fecha a barcaça. Se moiá o cacau num presta. Num pode tê mofo, 
nem sujera. 
A gente pede a Deus e a Viugem Maria pra dá um tempo bom. Se tivé um 
tempo bom seca cum 4 a 5 dias.  
A gente aproveita tudo. A casca você pinica e bota no sol pra secá, aí fica a 
palha do cacau. Ou vende ou bota na planta. O cacau de água [ cacau 
verde] faz salada. A polpa faz suco e geléa. A sibira bota par secá, bota no 
fogo cum açúcar e faz doce. Faz chocolate e doce cum as amêndoas.  
[...] 
Valte faiz muitos doces com cacau, ele aproveita tudo, até a folha. Aqui tem 
uma fábrica de chocolate de D. Diva. O chocolate é feito cum o cacau daqui. 
 
(Antônio dos Santos, entrevista concedia em 08 de dezembro de   2013) 

 

Nessa narrativa, seu Antônio conta sobre os seus conhecimentos acerca de 
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 Termo regional originário do verbo “brocar” que significa corta arbusto para plantar cacau, 
caracterizando o cultivo de cacau em conjunto com a Mata Atlântica. O sistema cabroca fundamenta-

se no modelo de desenvolvimento sustentável.  



 

 

 

 

um importante elemento da cultura regional: o cacau. Todo processo de 

beneficiamento do cacau ele aprendeu com seu pai e avô, que eram trabalhadores 

rurais. Esse modo de fazer difundiu informações sobre um conhecimento tradicional 

na região de Ilhéus e Itabuna. Assim, existe uma gama de saberes e fazeres ligados 

à produção de cacau que somente há algumas décadas vem ganhando 

reconhecimento no âmbito do delineamento de uma imagem de identidade cultural 

no território. Dentre eles, podemos listar o licor de cacau, o mel de cacau, o e a 

geléia da polpa do cacau, com destaque para os tabletes de cacau e amêndoas 

torradas com açúcar orgânico – doces artesanais desenvolvidos por alguns 

moradores do Rio do Engenho. 

  No distrito, vivem pessoas cujo modo de vida é orientado pelos 

conhecimentos tradicionais; uma localidade em que os mais velhos são 

responsáveis por transmitir, pela tradição oral, seus saberes e fazeres. Nesse 

entendimento, existe uma memória compartilhada por diversos grupos de 

moradores, e é o conteúdo dessas memórias que compõe os significados do 

cotidiano. Portanto, o cotidiano constitui-se como lugar no qual as pessoas 

“produzem práticas culturais próprias, e com isso, transformam o conteúdo cultural” 

(CERTEAU,1998, p.45) 

O processo histórico – influência dos povos:  indígenas - Tupiniquim e Aimoré, 

africanos32,  portugueses -  no qual se constituíram as práticas simbólicas do Rio do 

Engenho e do entorno,   foi responsável por reunir num mesmo espaço sujeitos, 

culturas e costumes diferentes, instituindo modos de vida e práticas simbólicas 

particulares.  Desse o processo histórico que os sujeitos constituíram no distrito, as 

narrativas cotidianas emergem como um lugar onde as práticas simbólicas podem 

ser observadas de forma mais aguda; lugar de história, experiências coletivas e de 

construção do passado, portanto, lugar de memória. 

 No contexto do distrito rural,  ainda é comum a figura do curandeiro, como o 

único  capaz de curar determinados males para os quais a ciência não oferece 

intervenção. Cascudo (2000, p. 270) define-o como: “sabedor de segredos para 

dirigir e tornar alguém invulnerável usando apenas a força de formas oracionais”. Na 

narrativa para vento caído e quebrante  há símbolo dos elementos do catolicismo 

(pai nosso, ladainha, ave-maria e salve maria),   do candomblé  (as folhas usadas 
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 Ver livro MARCIS, Therezinha. Viagem ao Engenho de Santana. Ilhéus: Editus, 2000.  



 

                                                                                                                                                                                                     

 

durante a benzeção são consagradas a Ossaim – deus da folha e  das ervas), e dos 

índios caboclos33 – conhecedores da medicina local. Portanto,  essa narrativa  

apresenta traços de uma hibridização cultural. Claramente, aspectos da cultura 

portuguesa aparecem fundidos com a cultura africana e indígena. 

 

 

[ com o ramo verde na mão, D. Tereza diz:] 
Reza pra vento caído e quebrante  
Deus quando no mundo andô todo mal ele curô, espiela e arca  levantô. Eu 
levanto a espiela de [diz o nome da pessoa] pelo vosso divino amor.  
[ Reza em voz baixa outra oração que não pode ser transcrita, e depois diz;} 
Reza dois Padre-nosso e oferece a deus da mata e os cablocos. 
  
(Tereza, entrevista concedia em 08 de dezembro de   2013) 
 

 

O curandeiro adquire forças porque sua cura é uma influência dos caboclos 

da floresta. É ele que expulsa o espírito e as doenças; liberta a alma e torna são o 

corpo das feridas, dos quebrantos, dos ventos caídos, do mal olhado, frieiras e peito 

aberto.  Assim, o curandeiro é coautor da intervenção.  

 Esse ofício de Tereza é dom concedido por Deus: 

 

Foi num sonho que eu recebi o comunicado, sabia? Eu dormia e  
E a voz me chamava... Falarum pra mim no sonho... Mas eu falei... Mas 
como eu posso ajudar? Aí a voz falô a oração no sonho 
 [faz uma pausa de uns cinco minutos, como se quisesse lembrar de outros 
detalhes, e diz:]  
Eu aprendi assim.  Eu tenho essa obrigação até o fim da vida  
Eu num sei explicar, porque não é ensinado por pessoa, vem do dom da 
pessoa 
[...] ninguém sabe essa oração. Meu pai nun sabia.  
 Já ajudei muita gente aqui, no repartimento, na tranquilidade, esse povo 
todo vem aqui pra mim rezá.[...] 
[ depois de um tempo em silêncio, D. Tereza diz:] 
Inda tenho muita história prá conta. 

(Tereza, entrevista concedia em 08 de dezembro de   2013) 
 

 

 

Depois da reza, D. Tereza afirma que não basta ela ter fé no ato reza, mas  

que tal sentimento deve estar presente naquele que recebe a benzeção. A afirmação 

da curandeira ratifica o caráter mágico do ato simbólico, expresso por Lévi-Strauss 
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 “Os caboclos são os espíritos  donos da terra e representam os índios que aqui viviam antes da 
chegada dos barncos e negros” (SILVA, 1994,p.57) 



 

 

 

 

(1975), que diz que a  eficácia da magia implica na crença da magia. Os curandeiros 

falam sobre a melhora na qualidade da saúde daqueles que atendem; os ajudados 

narram acontecimentos que ratificam a competência do atendente e, inclusive na 

comunidade, as pessoas se reconhecem, indicando os cuidados possíveis e 

atestando a idoneidade de quem os pratica. 

A narrativa de D. Tereza delineia um retrato histórico-cultural de um povo  e 

vinculando o passado ao presente. O passado ecoa na evocação das lembranças do 

outro e o presente se revela na natureza criadora da curandeira, que narra os 

acontecimentos repassando um momento vivenciado por ela. Ao repassar o seu 

passado, Tereza comprova que a memória oral é lugar de construção da identidade 

cultural. Na narrativa da curandeira, a performance foi um instrumento essencial 

para contar sobre seu dom; as mudanças tonais da voz,  o olhar dirigido ao ouvinte, 

as expressões faciais pontuando cada momento significante e os movimentos das 

mãos, conferiam autoridade ao seu  discurso. 

As narrativas orais, sobre as quais falamos ao longo deste trabalho, instituem 

uma das formas de ocupar os tempos livres, comumente no entardecer e à noite, 

reforçando os laços de confiança entre os membros familiares e da comunidade. Por 

meio de narrativas, do contar, era/é possível aliviar a dureza do trabalho e ainda 

transmitir costumes, ensinamentos, padrões para o convívio em sociedade – 

elementos promotores da coesão social.  O narrador é um pessoa figura  singular 

narrativas orais; sua desenvoltura na arte de narrar se assemelha à agilidade com 

que manuseia a rede para a pesca ou os utensílios para a lavoura e para a caça.  

Por isso, podemos chamá-lo de artesão narrador. 

 Embora seja  um mestre do ofício de narrar, a sua  voz, mesmo sendo  

poética, não ecoa no espaço do discurso disciplinar. São atores anônimos,  que 

tecem diariamente suas obras, ou narrativas, com os fios  das memórias e com uma 

diversificada riqueza de detalhes, as vidas e memórias de um povo, que comumente 

se perdem nos desvãos da história.  Trazer à tona o lado submerso do iceberg, para 

usar uma metáfora de Paul Veyne, como as narrativas dos atores  anônimos do Rio 

do Engenho, remete aos novos desafios que têm sido palco constante nas 

discussões da Literatura  e da  Nova História.  

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

A construção e a narração da memória do passado, tanto 
coletiva quanto individual, constitui um processo social ativo 

que exige ao mesmo tempo engenho e arte, aprendizado com 
os outros e vigor imaginativo. Nisto, as narrativas são 

utilizadas, acima de tudo, para caracterizar as comunidades e 
os indivíduos e para transmitir suas atitudes 

THOMPSON 
 
 
 

Ouvir a voz do narrador performático significa sensibilizar-se para os 
valores dessa cultura e vivê-la nesses resíduos que resistem não em estado 

puro, mas em transformações, metamorfoses, inscrições que marcam o 
tecido discursivo. 

MOREIRA 
 
 
 

Ainda tenho muitas histórias prá conta 
D. TEREZA,  curandeira e rezadeira do Rio do Engenho 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

É chegada a hora de desembarcar, pelo menos por enquanto, dessa viagem 

encantadora ao Rio do Engenho. O caminho de curvas e as paradas obrigatórias 

nos conduziram às considerações finais desta dissertação, mas não das nossas 

reflexões sobre as narrativas orais. Viajar para esse distrito oportunizou uma 

experiência cultural singular: testemunhar a poesia vocal em sua existência 

discursiva, isto é, ser o interlocutor de uma prática tradicional em vias de 

desaparecer: a contação de histórias. Uma prática cultural que possibilita o 

intercâmbio de experiências entre o narrador e os seus ouvintes. Uma experiência 

acadêmica que possibilitou entender como essas narrativas são construídas e 

também o papel que desempenha a sua importância para aquela comunidade. 

Desse modo, conhecer os mistérios que se fazem presentes  nas narrativas 

orais dos depositários da memória local, proporcionou uma abordagem reflexiva 

sobre os recursos performáticos utilizados pelo  contador no momento em que narra 

suas histórias, revelando  os saberes e os fazeres cotidianos  do Rio do Engenho, 

ao serem considerados também os significados atribuídos às  práticas simbólicas, os  

modos de fazer e de viver daquela comunidade.  

Dentre as muitas possibilidades desta pesquisa, destacamos a oportunidade 

de averiguar in loco que é na performance, no exercício do contar, com a 

participação e a presença do corpo e da voz do contador, na transmissão da cultura, 

que o texto oral se torna arte: a vocalidade plena de materialidade, o empenho do 

corpo do narrador, a sua memória em ação, seus gestos, a entonação, a 

musicalidade, as expressões faciais, nas pausas e nos silêncios utilizados, a 

finalidade da transmissão. Valendo acrescentar ainda a constatação de que, embora 

a vocalidade poética seja um discurso circunstancial, ela perdura em nosso 

imaginário. 

Tendo como corpus da pesquisa as narrativas da tradição oral do Rio do 

Engenho, procuramos construir  um caminho que favorecesse olharmos os relatos 

como um espaço de estudo da cultura. Logo, fez-se necessária a interlocução de 

diferentes áreas do conhecimento – História Cultural, Antropologia, Estudos da 

Cultura - para uma melhor abordagem teórico-crítica. 

Nas narrativas orais apresentadas neste estudo, foram tecidas histórias de 

vida e da vida; relatos de experiências cotidianas. Cada depoimento representou 

uma experiência pessoal, todavia também admitiu as experiências da comunidade 

onde existem/existiram aqueles que relataram suas histórias. As narrativas dos 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

contadores apresentados neste trabalho são iguais a tantas outras contadas nos 

distritos rurais de Ilhéus. Os relatos orais parecem tão semelhantes, que dão a 

impressão de que foram vividos em coletividade. No entanto, há em cada narrativa 

uma filigrana que distingue uma história da outra: faz toda diferença, o modo como 

foram narradas e quem as narrou. 

Das narrativas vividas e contadas, percebeu-se um cunho coletivo, que se 

teceu por meio dos contadores. Tecidas, comportam numa só ocorrência, a vida 

vivida e a vida narrada: vivida por quem as contou, narrada por quem as viveu. Em 

cada narrativa há um composto das experiências diárias. Em cada relato, há vozes 

que emudeceram no tempo, mas que se tornaram vivas através de outras vozes 

poéticas. Presentemente, quem as conta atualiza na memória, as memórias dos que 

um dia viveram as experiências do encontro com a Mãe D’Agua, Lobisomem, 

Caipora e  Nego D’Agua. 

No período do desenvolvimento da pesquisa, constatamos que as narrativas 

orais do Rio do Engenho estão se perdendo devido, sobretudo, aos depositários 

estarem morrendo e quase não haver continuidade da transmissão oral dos 

conhecimentos às gerações seguintes. Tal constatação sinalizou o risco de as 

referidas narrativas serem descaracterizadas e, sobretudo, esquecidas. Desse 

modo, as entrevistas realizadas serviram como instrumento importante para a 

preservação da expressão literária e da memória dos contadores de história, 

principais depositários da tradição cultural do distrito rural. 

 Registrá-las nos possibilitou construir um espaço de análise das histórias 

orais; e promover a visibilidade e sustentabilidade da cultura local desse grupo 

social. No distrito, encontramos poucas vozes anônimas de pescadores, artesãos, 

cozinheiras e agricultores, mestres dos saberes – que se propuseram a tornar suas 

narrativas conhecidas. Dessa maneira, pudemos  dar visibilidade a algumas vozes 

anônimas e contribuir para transformá-los em sujeitos a serem reconhecidos pela 

sociedade como parte integrante do patrimônio cultural de Ilhéus. 

A pesquisa concluiu que a figura do depositário da memória assume uma 

importância salutar na comunidade do Rio do Engenho, isso porque é ele que se 

encarrega de transmitir aos membros de sua comunidade às suas tradições, não no 

sentido de preservar o genuíno, mas, especialmente de atualizar os elementos 

dessa tradição. Os narradores providos da habilidade de narrar adentram nas roças 

de cacau, nos rios, nos ramais e vilas, em busca de detalhes minuciosos que a eles 



 

 

 

 

pertencem, produzindo, dessa maneira, suas narrativas. Os intercâmbios de 

experiências que acontecem no cotidiano desses narradores é a fonte das narrativas 

orais. Essa tradição oral traz em si uma dimensão de utilidade, ensinamento prático 

de técnicas de caça e plantio e de medicina popular. Os relatos dessas vozes 

poéticas acompanham os movimentos da vida, sendo construídos, ao mesmo 

tempo, coletiva e individualmente.  

Foi observado que o artesão da voz tece a narrativa com uma desenvoltura 

que causa admiração e encantamento, pela forma vocalizada e pela propriedade do 

que é transmitido. É anseio desse artesão que as informações sistematizadas, a 

partir da memória, sejam compartilhadas com o coletivo, porque, nessa partilha, são 

registradas suas vivências, obtendo assim uma maior integração entre a geração 

mais jovem desse distrito, para que conheçam os fatos, costumes, hábitos e valores 

de seus antepassados. 

Em meio às teias simbólicas os depositários da memória do Rio do Engenho, 

com suas narrativas, tornam-se fonte de reconhecimento do passado e da história 

do presente, já que existe uma coerência entre passado e presente que podem ser 

percebidas nas práticas cotidianas. Assim, os relatos orais sobre o passado dão 

suporte a atos de resistência e territorialidade não unicamente em relação ao grupo 

estudado em referência, como também a outros grupos, que conseguiram  preservar 

as raízes de sua cultura ainda vivas até hoje.  

A pesquisa revelou que as narrativas orais possibilitam, através da  voz 

discurso, a junção de campos de grande relevância tais como o conhecimento 

acerca do mundo e das coisas, as reminiscências, as conversas cotidianas, a 

rememoração, a evocação, a forma de vida cotidiana, os hábitos, os usos e 

costumes. A palavra vocalizada e as práticas cotidianas possibilitam às pessoas 

participar de um ritual de reconstrução de histórias, em ampliação do acervo literário 

local,  no qual, o homem integrado nesse processo, possa se religar ao universo.  

Apesar de seguirem o mesmo fio narrativo, cada narrativa  foi (re) construída, 

a partir das trajetórias e histórias de vida dos heróis anônimos; Assim, esses heróis 

consideraram os elementos da vida  comum em diferentes épocas e regiões. Nesse 

sentido, houve necessidade de ouvir quem não foi ouvido; de reconhecer 

significados em memórias silenciadas; de reconhecer saberes e identificar o que 

eles têm a dizer, numa construção de possibilidades de reescrita da história em que 

são os sujeitos excluídos que se posicionam, buscando a fertilização de novas ideias 



 

                                                                                                                                                                                                     

 

que sejam apenas, aquelas que representem valores, que se pretendem únicos e 

hegemônicos. 

Assim como o Rio Santana segue o seu curso de forma leve e tranquila, sem 

deixar que as pedras do percurso atrapalhem seu trajeto, os narradores continuam 

sua lida diária entre os rios e as matas. As águas sombrias  desse rio  atravessam a 

multiplicidade das vozes narrativas que compõem os textos e fluem em sentidos 

variados. Apesar das muitas pedras, as vozes poéticas não param de entretecer sua 

arte, não esquecem as histórias tecidas, nem deixam de repassá-las a quem queira 

ouvi-las e, assim, mantêm firme a teia que se fia desde os tempos dos antigos.  

Mantidas na memória dos mestres dos saberes, as narrativas orais foram 

produzidas durante a sua performance. Essa conclusão se deveu à observação  da 

narrativa performática: a cada relato  o braço levantava, as mãos de estendiam para 

apontar aqui e acolá; a expressões faciais insurgiam de acordo com o que 

descreviam sobre os relatos de vida ou histórias da comunidade. Havia pausas, 

silêncios, esquecimentos, entonação, mudanças rítmicas e tonais da voz, olhares 

furtivos, suspiros, sorrisos e elementos peculiares da oralidade. Todas essas 

expressões deram vida à  narrativa, além de conferirem autoridade às vozes 

poéticas. Além disso, a performance preencheu as lacunas deixadas pelo 

verbalizado.  

Nessas narrativas, a memória constituiu-se um processo construído pelas 

diversas estratégias que formularam uma visão múltipla de discursos sobre o 

passado, presente e futuro. Observamos que por meio da memória intensificava-se o 

sentido de pertencimento de uma comunidade a um passado comum, demarcando, 

desse modo, fronteiras socioculturais. Assim sendo, a memória  funcionou como 

suporte  de conhecimento  e salvaguarda de fatos, acontecimentos e lembranças. 

Permitiu a esses grupos sociais situarem-se em um dado contexto, reelaborando as 

lembranças, num mecanismo incessante presidido pela dialética da lembrança e do 

esquecimento. Desse modo, concluímos que a narrativa oral  relaciona fatos 

narrados com fatos vivenciados, não sendo possível imaginar narrativa sem a ideia 

de memória. 

As narrativas dos pescadores, agricultores, artesãos, benzedeiras mostraram 

a existência do desejo de que certas práticas permaneçam em seu cotidiano, não 

apenas como hábito mas, também, como referências culturais. Evidenciaram como 

indivíduos singulares se recriam socialmente e dão sentido ao mundo. A pesquisa 



 

 

 

 

permitiu verificar que as narrativas orais podem ser entendidas como uma síntese de 

processos sociais e culturais, de um passado compartilhado pela comunidade; 

podem ser consideradas como representação das práticas cotidianas, das tradições 

e vivências coletivas. Além disso, essas narrativas são expressões literárias 

consideradas lugares de memória, por suas referências simbólicas e culturais, e por 

revelarem momentos de convivências, integração social e sociabilidade. 

As narrativas orais dessa comunidade trazem, em seu conteúdo, informações 

capazes de proporcionar o entendimento da sua cultura.  Assim, podemos entender 

que a construção da identidade cultural das vozes poéticas se sustenta nas suas 

narrativas orais, sendo o seu estudo, um dos caminhos para o compreensão  da 

cultura popular. As narrativas orais do Rio do Engenho não podem ser 

descaracterizadas ou esquecidas, uma vez que revelam o modus vivendi dos 

moradores, mantendo formas de relacionamento entre homens e o lugar em que 

eles habitam. 

Ao abordar a cultura do Rio do Engenho, ficou patente, portanto, o potencial 

dessas narrativas orais. Rituais e outras práticas simbólicas, naturalmente  

expressam hábitos, costumes, celebrações, saberes, fazeres e tradição desse povo. 

Tal constatação nos leva, por fim, a ousar afirmar que, se os depositários da 

memória forem  mobilizados por políticas culturais, a memória será mais 

efetivamente preservada e o tecido social será fortalecido.  O gerenciamento da 

cultura como recurso, nesse caso, assumirá o patrimônio cultural como um campo 

de possibilidades de desenvolvimento. 

Em virtude da importância dessa temática, vale acrescentar  a expectativa   

de estar  contribuindo para a reflexão no cenário acadêmico, da narrativa oral na 

comunidade rural do Rio do Engenho, remanescente dos primeiros núcleos de 

ocupação da antiga capitania hereditária de São Jorge dos Ilhéus.     Dessa forma, 

as reflexões propiciadas pelas vozes poéticas apontam para novos desdobramentos 

que poderão ser objeto de análise em trabalhos futuros. 

Assim, todas essas considerações não se encerram, mas instigam novas 

andanças... 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC 
MESTRADO EM LETRAS: LINGUAGENS E REPRESENTAÇÕES 

NARRATIVAS ORAIS DO RIO DO ENGENHO: memória e patrimônio 
 

 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

sobre saberes e fazeres 
 
 

Atores Sociais: 
 
PESCADORES 
 
1-Nome completo 
2-Data de nascimento 
3- Escolaridade  
4-Há quanto tempo o senhor (a) mora nesse lugar? 
5-Como o (a) senhor (a) se sente morando nesse lugar? 
6-Como é o seu cotidiano? 
7-O senhor (a) conhece histórias e causos sobre o rio Santana? 
8-Alguém da sua família conta algum causo acontecido nesse rio? 
9-Já viveu alguma experiência nesse rio? Se sim, qual? 
 
AGRICULTORES 
 
1-Nome completo 
2- Data de nascimento 
3- Escolaridade  
4- Há quanto tempo o senhor (a) mora nesse lugar? 
5- Faz parte de alguma cooperativa? Qual? 
6- O que produz? Há escoamento da produção? 
7-Como é o seu cotidiano? Como o (a) senhor (a) se sente morando nesse lugar? 
8- Alguém da sua família conta algum causo acontecido nessas matas? 
9- E o senhor (a), já presenciou alguma coisa nessas roças? Se sim, o quê? 
 
 
 ARTESÃOS 
 
1-Nome completo 
2- Data de nascimento 
3- Escolaridade  
4- Há quanto tempo o senhor (a) mora nesse lugar? 
5- Faz parte de alguma cooperativa? Qual? 
6-  Como descobriu sua habilidade para fazer artesanato? 
7- O senhor tem o artesanato como ocupação principal? Há quanto tempo? 
8 – O senhor se preocupa em utilizar recursos que não prejudiquem o meio 
ambiente? Já trabalhou com alguma matéria-prima natural? 



 

 

 

 

9- O senhor ensina aos colegas as técnicas que aprende/desenvolve? 
 
 
COZINHEIRAS 
 
1-Nome completo 
2- Data de nascimento 
3- Escolaridade  
4- Há quanto tempo o senhor (a) mora nesse lugar? 
4-Como é o seu cotidiano? Como o (a) senhor (a) se sente morando nesse lugar? 
5- Com quem aprendeu o oficio? 
6- Dentre os saberes culinários que sua cozinha agrega qual o tipo de comida que 
você mais utiliza no cotidiano?  

7- Ao preparar os alimentos, é utilizada a matéria prima local ou são importados 
ingredientes para a elaboração das receitas?  
8-O conhecimento de uma receita muitas vezes é passado de geração a geração. 
Fale um pouco sobre essa aquisição. 
9- Quais as suas memórias com referência à culinária local? Fale um pouco desta 
vivência.  
 
 
 
REZADEIRAS  
1-Nome completo 
2- Data de nascimento 
3- Escolaridade  
4- Há quanto tempo o senhor (a) mora nesse lugar? 
4-Como é o seu cotidiano? Como o (a) senhor (a) se sente morando nesse lugar? 
7 - Com quem aprendeu as rezas? 
8- As  rezas curam doenças físicas e do espírito?  
9- O (a) senhor (a) ensina aos filhos e aos parentes as rezas? 
 
CURADEIRAS 
 
1-Nome completo 
2- Data de nascimento 
3- Escolaridade  
4- Há quanto tempo o senhor (a) mora nesse lugar? 
4-Como é o seu cotidiano? Como o (a) senhor (a) se sente morando nesse lugar? 
5- Com quem aprendeu a fazer os remédios naturais? 
6 - Quais os tipos de plantas utilizadas? 
9- O (a) senhor (a) ensina aos filhos as técnicas que aprende/desenvolve para 
produzir os remédios naturais?  
 
 
 
 
 

 
  



 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Prezado (a) Sr/Srª________________________________________________ 
 
 
Convido o Sr. (a) para participar como voluntário (a), na pesquisa que tem o título de 
“NARRATIVAS ORAIS DO RIO DO ENGENHO: memória e patrimônio” que objetiva 
recolher e analisar as narrativas orais do Rio do Engenho nas práticas simbólicas e 
culturais, visando à preservação da expressão literária e da memória dos contadores 
de história, principais depositários da tradição cultural do Rio do Engenho. No caso 
de aceitar fazer parte da mesma, o Sr. (a) deverá conceder entrevista à 
pesquisadora credenciada pelo projeto;  também admitirá a filmagem da sua imagem 
, tendo em vista a produção do documentário Expressões Culturais do Rio do 
Engenho.  

A sua participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Nenhum dos 
procedimentos adotados oferece riscos à sua dignidade. Também lhe é garantida a 
liberdade de recusa ou retirada de consentimento a qualquer momento. O sr. (a) não 
terá nenhum tipo de despesa ou pagamento para participar desta pesquisa. 

O Sr. (a) terá liberdade para pedir esclarecimentos sobre qualquer questão, 
bem como para desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, 
mesmo depois de ter assinado este documento, e não será, por isso, penalizado de 
nenhuma forma. Caso desista, basta avisar a pesquisadora e este termo de 
consentimento será  devolvido, bem como  todas as informações dadas pelo Sr. (a) 
serão destruídas. 

Informo que o resultado deste estudo poderá servir para: a preservação das 
narrativas orais, hoje em desaparecimento,  a constituição de um acervo e  produção 
de um documentário, que poderão contribuir para promover a visibilidade e 
sustentabilidade da cultura local da população do Rio do Engenho e seu entorno. 
Como responsável por este estudo comprometo-me em manter sigilo  de  todos os 
seus dados pessoais e indenizá-lo (a), caso sofra algum prejuízo físico ou moral 
decorrente do mesmo. 
 

Gisane Souza Santana (gisa_santana@yahoo.com.br ) 
Pesquisadora Responsável 

Telefone para contato: (73) 91932820 
 
 

Eu, ____________________________________________________________, 
RG___________________________, aceito participar das atividades da pesquisa 
“NARRATIVAS ORAIS DO RIO DO ENGENHO: memória e patrimônio. Fui 
devidamente informado (a) sobre a entrevista e a produção de um documentário.    
Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 
que isso leve a qualquer penalidade, e que os dados de identificação e outros 
pessoais não relacionados à pesquisa serão tratados confidencialmente. 
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